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المقــــدمــة 

اليمــــــن )25( عــاما  منذ   انعقـاد  
المؤتمر  الدولي للسكان والتنمية 
)ICPD+25( 1994 في القاهرة عام

الخامسة  الذكرى  العام  هذا  يصادف 
للسكان  الدولي  المؤتمر  انعقاد  والعشرين 
والتنمية في القاهرة في العام 1994، والذي مثل 
نقطة تحول وانطاقة جديدة للعمل السكاني 
ونتائج  لمخرجات  وفقً  العالم  دول  مختلف  في 
ذلك المؤتمر تحت مسمى برنامج عمل المؤتمر 

الدولي للسكان والتنمية.

وسعت دول العالم بما فيها بادنا إلى وضع خطط 
وبرامج سكانية تعكس مدى اإلتزام بتنفيذ 
أهداف المؤتمر في مختلف الجوانب حيث شهدت 
واقتصادية  سياسية  تطورات  العالم  دول  جميع 
عليها  غلب  واجتماعية  وتنموية  وسكانية 
التحسن في العديد من المؤشرات الديموغرافية 

والصحية والتعليمية حتى العام 2011. 

تحوات سياسية  العام 2011 حدثت  مطلع  ومع 
العربي  بالربيع  وعرفت  العربي  بالعالم  عصفت 
أوسط  لشرق  له  ُيراد  الذي  التغيير  إطار  في 
جديد، والذي كان من نتائجه اأزمات والتوترات 
والتي تطورت إلى حروب مدمرة منذ خمس سنوات 
وبعض  اليمن  في  الحال  هو  كما  اآن  وحتى 

البلدان العربية اأخرى.

وفي هذا التقرير وبعد مرور خمسة وعشرين عامً 
على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخمسين 
عامً على إنشاء صندوق اأمم المتحدة للسكان 
والتنمية،  السكان  لقضايا  الدائم  الشريك 
نسلط الضوء على اأوضاع السكانية في الباد 

من واقع حالة الباد تحت وطأة العدوان والحرب 
انعكاسات  من  اأحداث  لتلك  وما  والدمار، 
المؤشرات  وعلى  التنموية  البرامج  على  سلبية 
بها  المرتبطة  اأخرى  والجوانب  السكانية  
كالتعليم والصحة والمرأة،  والتي تعتبر من أهم 
التحديات  التي تناولها المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية وسعي وا يزال من أجل إحداث تحسن 
البلدان  تلك  في  وخاصة  العالم  سكان  يلمس 

النامية واأقل نموً ومنها بادنا.

ويحتوي التقرير على أربعة أجزاء رئيسية، حيث 
يتناول في الجزء اأول منه اأوضاع السكانية 
وعوامل  وحراكه  السكان  بحجم  الصلة  ذات 
الزيادة المؤثرة فيه. أما الجزء الثاني فيستعرض 
لبعض  المؤشرات  على  المحققة  اإنجازات  أهم 
الحياة  في  التأثير  ذات  الرئيسية  القطاعات 
 ، والصحة   ، التعليم  وهي  )السكان(  البشرية 
والمرأة وذلك  خال 25 عامً منذ انعقاد مؤتمر 
القاهرة للسكان والتنمية لعام 1994. ويتطرق 
هامين  موضوعين  إلى  التقرير  من  الثالث  الجزء 

هما:

فيما  واتجاهاتهم  الشباب  معارف  على  التعرف   -
التنمية  وأهداف  السكانية  بالقضايا  يتعلق 

المستدامة.

 -كبار السن )المسنون(: واقع  البيئة المعلوماتية 
للمسنين  والخدماتية  والتشريعية  والمؤسساتية 
في بادنا في ظل ااهتمام المتزايد لهذه الفئة 

عالميً.

وذلك من خال ما ُأستخلص من نتائج الدراستين 
اأمانة  قبل  من  اجراءهما  تم  التي  الميدانيتين 

العامة للمجلس الوطني للسكان هذا العام.

التقرير  هذا  من  واأخير  الرابع  الجزء  أما 
فيستعرض بإيجاز التوجهات المستقبلية للتعاطي 
ااهتمام  ضوء  في  السكانية  القضايا  مع 
المتزايد بهذه القضايا  وإعطائها حيزً هامً في 
مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثة حتى عام 2030، وتقارب هذا ااهتمام  
مع  المتغيرات الدولية والتوجهات نحو استكمال 
تنفيذ أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
المعروفة  لها  لعام 1994،  واأهداف المكملة 
 ،2030 عام  حتى  المستدامة  التنمية  بأهداف 
الجوانب  على  المحلي  الجانب  في  التركيز  مع 
التي تمكن من تحقيق هذه التوجهات  في ظل 

الظروف التي تمر بها بادنا. 

وتتقدم اأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان 
رفد  إلى جميع من ساهم في  والتقدير  بالشكر 
من  المطلوبة  والبيانات  بالمعلومات  التقرير 
بسبب  شحتها  من  بالرغم  المختلفة  القطاعات 
تنفيذ  من  التمكن  وعدم  الحالية  اأوضاع 
مسوحات متخصصة توفر بيانات أكثر دقة في 
اأمم  صندوق  نشكر  كما  القطاعات،  مختلف 
المتحدة للسكان على جهوده المستمرة في دعم 
بادنا خاصة  في  المختلفة  السكانية  القضايا 

في ضل اأوضاع الصعبة التي تمر بها الباد.

متمنيين أن يحقق هذا التقرير الفائدة المرجوة 
منه، في إعطاء صورة موجزة لما تحقق في بادنا 
والتنمية  السكان  إنجازات في مجمل قضايا  من 
للسكان  الدولي  المؤتمر  منذ  عامً   25 خال 
تدهوٍر  من  القضايا  هذه  إليه  آلت  وما  والتنمية 

بسبب اأوضاع الحالية التي تمر بها الباد.

واه من وراء القصد،،،

اأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان
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�جزء �لأول: �لأو�شاع �ل�شكـــانية  
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حجم السكان :

العام 1994م  اليمن في  بلغ عدد سكان 
وفقً  نسمة   )15.831.757( حوالي 
ليصل  الحجم  هذا  وازداد   ،1994 لتعداد 
إلى )19.685.161( مليون نسمة في العام 
2004م )تعداد 2004(، حيث ازداد خال 
عشر سنوات بمقدار )5.553.404( نسمة. 
وكان من المخطط إجراء تعداد سكاني 
ينفذ  لم  ولكنه  العام 2014  في  جديد 
التي مرت بها بالباد منذ  بسبب اأوضاع 

عام 2011. 

ومتغيراته  السكان  لحجم  التقديرات  أما 
العام  وفي  العام 2005م،  في  بدأت  فقد 
للسكان  الوطني  المجلس  أجري   2010
لإحصاء  المركزي  الجهاز  مع  وبالتعاون 
نتائجها  أظهرت  والتي  جديدة  إسقاطات 
م   2018 لعام  السكان  حجم  تقديرات 
نسمة،  مليون   )28.918.000( بحوالي 
الزيادة  إستمرار  اإسقاطات  هذه  وتوقعت 
 )34.045.000( الى  السكان  عدد  في 
بحلول عام 2025م، وهو العام اأخير من 
عمر السياسة الوطنية للسكان )-2000

 .)2025

وقد شهدت الباد تضاعف عدد السكان 
الفترة  بين  ما  قصيرة  زمنية  فترة  في 
يتضاعف  أن  يتوقع  و   ،  )2025-  1994(

هذا العدد خال 28 عام قادمة . 

العام  التقديرات لحجم السكان لهذا  أما 
نسمة  مليون   )29.6( بلغت  فقد   2019
إليها.  المشار  السكانية  لإسقاطات  وفقً 
وهذه الزيادة الكبيرة في حجم السكان 

والشعبية  الرسمية  الجهات  من  تتطلب 
المجاات  كافة  في  احتياجاتهم  توفير 
وتدهور  ومعقدة  صعبة  ظروف  ظل  في 
وتدمير لكل مقومات الحياة ااقتصادية 
واإنسانية،  والخدمية  والتنموية 
وغير  الشحيحة  المعونات  على  وااعتماد 
الكافية التي تقدمها المنظمات الدولية 
غير  منظمات  عبر  أو  مكاتبها  عبر 

حكومية محلية. 

شكل رقم ) 1 ( تطور حجم السكان )1994 -2025 (

�جــزء �لأول: �لأو�شاع �ل�شكانية 
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ولعل أهم اأسباب في زيادة حجم السكان 
مقابل  المرتفعة  الخصوبة  إلى  يعود 
اانخفاض الملموس في معدات الوفيات. 
الجوانب  في  حصل  الذي  للتطور  نتيجة 
إضافة  والتعليمية،  والخدمية  الصحية 
مختلف  لدى  الوعي  مستوى  إرتفاع  إلى 
السكانية  بالقضايا  المجتمع  فئات 
رقم  الشكل  ويوضح  المختلفة.  وأبعادها 
)1( تطور حجم السكان في بادنا خال 

الفترة من )1994 - 2025(. 

معدل الزيادة الطبيعية للسكان :

أو  السكان  به  يزيد  الذي  المعدل  هو 
زيادة  بسبب  معينة  سنة  خال  ينقص 

الوفيات،  في  إنخفاض  أو  المواليد  في 
اأساسي  العدد  إلى  كنسبة  عنه  ويعبر 
النتائج  المعدل  للسكان، وا يشمل هذا 

المترتبة على الهجرة إلى الباد أو منها. 

أن  أدناه   )2( الشكل  من  والماحظ 
قد  اليمن  في  الطبيعة  الزيادة  معدل 
ارتفع بشكل كبير خال الفترة ما بين 
1975 و 2004 حيث ازداد من 1.8% عام 
 %  3.7 له  مستوي  أعلى  إلى  ليصل   1975
ثم   ،)  1994 تعداد   (  1994 العام  في 
إلى  ليصل  تدريجيً  المعدل  هذا  انخفض 
3.0 % في العام 2004 ) تعداد 1994 (، 
من  بذلت  التي  الجهود  إلى  ذلك  ويعود 

الشركاء  مع  للسكان  الوطني  المجلس 
وغير  الحكومية  القطاعات  مختلف  من 
 . السكاني  العمل  لتطوير  الحكومية 
أن  يتوقع  السكانية  لاسقاطات  ووفقً 
ينخفض هذا المعدل الى 2.1 % في العام 

 . 2025

معدل النمو السكاني :

يتأثر  السكاني  النمو  أن  المعروف  من 
وااجتماعية  ااقتصادية  بالتحوات 
وانتشارها  وتوسعها  الخدمات  والتطور في  
والتعليم  الصحة  قطاعي  في  وبالذات 
واارتفاع الملموس في االتحاق بالتعليم 
بالنسبة  وخاصة  مراحله  كافة  في 

لإناث.

وبالنسبة لبادنا فإن أهم عاملين قد أثرا 
على ارتفاع معدل النمو السكاني هما:

أوًا: ارتفاع معدل المواليد الخام . 

الوفيات  لمعدل  النسبي  اانخفاض  ثانيً: 
الخام، كما يبينه الشكل رقم ) 2 (.

معدل المواليد الخام : 

المواليد  عدد  متوسط  قياسً  به  ويقصد 
من  نسمة  ألف  لكل  السنة  في  احياء 

شكل رقم ) 2 ( معدل الزيادة الطبيعية للفترة )1975 -2025 (
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مجتمع  أو  دولة  حدود  داخل  السكان 
هذا  بلغ  وقد   . محددة  منطقة  أو  محدد 
المعدل 47 مولود لكل ألف من السكان 
وانخفض  في عام 1994 )تعداد 1994(، 
ألف  لكل  مولود   42.5 إلى  المعدل  هذا 
)المسح   1997 عام  في  السكان  من 
وواصل   ،)1997 لعام  الديموغرافي 
اانخفاض إلى 39.7 مولود لكل ألف من 

السكان في عام 2004 ) تعداد 2004(.

توقع  إلى  السكانية  اإسقاطات  وتشير 
ألف  لكل  مولود   32.2 إلى  بانخفاضه 
واستمرار   ،  2018 عام  في  السكان  من 
من  ألف  لكل   27.7 إلى  اانخفاض  هذا 
السكان في العام 2025، )في ظل أوضاع 

طبيعية ومستقرة(

معدل الوفيات الخام :

من  ألف  لكل  الوفيات  عدد  به  ويقصد 
السكان في مجتمع معين  في عام محدد، 
العامل  الخام  الوفيات  ظاهرة  وتشكل 
بعد  السكاني  النمو  في  المؤثر  الثاني 
أن  لوحظ   وقد  الخام.  المواليد  معدل 
هذا المعدل كان 11.4 حالة وفاة  لكل 
ألف من السكان في العام 1994 ) تعداد 
وفاة  الى 8.90 حالة  وانخفض   ،  )  1994
 ،2010-2005 الفترة  خال  ألف  لكل 

 2010 الفترة  خال  انخفاضه  وتوقع 
ألف  لكل  وفاة  حالة   8.10 الى   2015-
من السكان . وان ينخفض أيضا ً الى 6.8 
السكان خال  من  ألف  وفاة لكل  حالة 
اسقاطات  )بحسب   2025  –  2020 الفترة 

2005 (. ويعود هذا اانخفاض إلى:

- التوسع في التحصين ضد اأمراض السته 
القاتلة لأطفال .

 -تحسن في الرعاية والمشورة أثناء فترة 
الحمل والوادة.

-  ااهتمام بالرضاعة الطبيعية والتغذية 
السليمة .

-إرتفاع مستوي الوعي الصحي بين أوساط 
المتزوجين.

- إرتفاع مستوي التعليم عند السكان.

معدل  أو  الكلية  الخصوبة  معدل 
اإنجاب الكلي:

اإنجاب  أو  الكلية  الخصوبة  معدل 
الكلي هو عبارة عن متوسط عدد اأطفال 
الذين يمكن أن تنجبهم المرأة خال فترة 
حياتها اإنجابية.  ويعد هذا المعدل أحد 
أبرز العوامل المؤثرة في النمو السكاني. 

وقد حدث تطورً ملحوظً نحو اانخفاض 
الكبير  التحسن  المعدل  بسبب  في هذا 
وتوفير  اإنجابية  الصحة  خدمات  في 
وسائل تخطيط )تنظيم( اأسرة وانتشارها 
بشكل واسع، وزيادة الوعي والمعرفة بين 
أوساط النساء المتزوجات في عمر اانجاب 

شكل رقم)3( تطور معدات الخصوبة للفترة 2004-2018م



10حالة سكان اليمنحالة سكان اليمن 2019



20
19

ن 
يم

 ال
ان

ك
 س

لة
حا

11

) 15 -49 (، حيث كان هذا المعدل 7.4 طفل لكل امرأة في 
العام 1994 ) تعداد 1994 (، وانخفض إلى 4.4 طفل لكل امرأه 

في العام 2013 )المسح الديموغرافي الصحي 2013م(،.

كما انخفض ايضً إلى 4.3 طفل لكل امرأة في العام 2018 .

حراك السكان:	 

منذ  السابقة  الفترة  في  اقامته  ومحل  السكان  تواجد  اتسم 
يمثل  حيث  ريفي،  بكونه   2018 الماضي  العام  وحتى   1994
سكان الريف ثلثي حجم السكان. ويتوزع السكان في أكثر 
من 133000 تجمعً سكانيً سواء كان مدينة أو قرية أو محلة 
صغيرة ا يتجاوز القاطنين فيها بعض المئات من البشر. )تعداد 

. )2004

إن التشتت السكاني  الواسع كان وايزال يمثل تحديً كبيرً 
الجوانب  في  وخاصة  أنواعها  بجميع  الخدمات  تقديم  تجاه 

التعليمية والصحية والخدمات التنموية اأخرى.

بداية عام  منذ  السياسي  ااستقرار  اأزمات وعدم  بروز   ومع    
2011 ، والنزوح السكاني الكبير الناجم عن الحرب والعدوان 
مستمر  نزوح  من  عنها  نتج  وما  2015م،  عام  منذ  الباد  على 
وحراك للسكان إلى المدن الكبيرة )أي التحول إلى الحضر(، 
جعل اأمور أكثر صعوبة على السكان والقائمين على تقديم 
الخدمات لهم )من الدولة أو المنظمات الدولية او المحلية على 
المدن  إلى  النزاع  مناطق  من  النازحين  بلغ عدد  السواء(، حيث 
منظمات  تقديرات  وفق  نسمة  مليون   3 عن  يزيد  ما  الكبيرة 

اأمم المتحدة للعام 2013م. 

الوضع الحالي  للسكان والقضايا 
السكانية على ضوء المؤشرات 

الحالية والتوقعات )عام 2019(:

بداية  منذ  اليمن  في  الحاصلة  المتغيرات  أن  فيه  مما ا شك 
اازمة في عام 2011 وما تبعها من عدوان وصراع مسلح في الباد 
منذ عام2015م قد أثر على حياة السكان في كافة الجوانب 
ذلك  عن  ونتج  والصحية،  والتعليمية  والمعيشية  الحياتية 
تدهورً في كافة الخدمات العامة اأساسية، وُحرم عدد كبير 
من شرائح المجتمع كبارً وصغارً من الجنسين من الحصول على 
حقوقهم في الحياة والرعاية وااهتمام وخاصة النساء واأطفال 

والفئات اأكثر ضعفً وتهميشً.

على  المرتكزة  والمؤشرات  المعلومات  توفر  لعدم  ونظرً 
على  ااعتماد  تم  فقد  تعداد  أو  حديثة  اسقاطات  أو  مسوحات 
مصادر المعلومات والمؤشرات التي تصدرها وتنشرها في تقاريرها 
معها  المتعاونة  اأخرى  والمنظمات  المتحدة  اأمم  منظمات 
هذه  وتعتبر  الباد،  في  الطارئة  اإنسانية  ااعمال  تنفيذ  في 
في  المعاش  الواقع  إلى  أقرب  اأرجح  على  والمؤشرات  البيانات 

ظروف الحرب المستمرة على الباد. 

المنظمات  قبل  من  الباد  في  الحالية  اأزمة  ُأعتبرت  لقد   
الدولية بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية 
نسمة  مليون   18 حوالي  أن   2018 العام  في  قدر  وقد  الثانية، 
وخدمات  المأمونة،  والمياه  الغذائي،  اأمن  إنعدام  من  يعانون 
الصرف الصحي، والرعاية الصحية الكافية والصحة النفسية 
النساء  من  )للنازحين(  للناجين  ااجتماعي   النفسي  والدعم 

واأطفال والفتيات.
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�جـــزء �لثاي: 25 عام بعد �موؤمر �لدوي 
لل�شكان و�لتنمية
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من  كغيرها  بادنا  إلتزام  منطلق  من 
الدولي  المؤتمر  في  المشاركة  الدول 
1994م  القاهرة   – والتنمية  للسكان 
برنامج  إطار  في  المؤتمر  أهداف  بتنفيذ 
مختلف  مع  بالشراكة  سكاني  عمل 
الجهات ذات العاقة فقد تمكنت بادنا 
وتنفيذ  السكاني  بالعمل  النهوض  من 
من  الفترة  برامج سكانية عديدة خال 
1994 -2013م أدت إلى تحسن في مختلف 
والديموغرافية  السكانية  المؤشرات 
بشكل  والتنموية  والتعليمة  والصحية 

عام.

التي  اإنجازات  أبرز  نوجز  يلي  وفيما 
تحققت خال 25 عامً من العمل السكاني 

وفي عدة جوانب:

1- الجانب المؤسسي:

المرتبطة  التالية  التكوينات  إنشاء  تم 
بالسكان والتنمية  والقضايا السكانية 

المختلفة:

المجلس الوطني للسكان .	 

الوطني 	  للمجلس  العامة  اأمانة 
واإداري  الفني  الجهاز   ( للسكان 

للمجلس الوطني للسكان(.

في 	  السكانية  التنسيق  لجان 
 )16( غطت  وقد  المحافظات 

محافظة من أصل 23 محافظة.

في 	  والسكــــان  الصحة  لجنتي 
مجلسي النواب والشوري.

المجلس اأعلى لأمومة والطفولة.	 

المجلس اأعلى للمرأة.	 

اللجنة الوطنية للمرأة .	 

السكانية 	  الدراسات  مركــــــــز 
)جامعة صنعاء(.

ااجتماعي  	  النوع  دراسات  مركزي 
)المرأة( )جامعتي صنعاء وعدن(

إتحاد نساء اليمن.	 

جمعية رعاية اأسرة اليمنية	 

الجمعية اليمنية للصحةاإنجابية.	 

المركز الوطني لإعام والتثقيف 	 
الصحي )وزارة الصحة( .

التحالف الوطني لأمومة المأمونة	 

2 - الجانب التشريعي : 

التي تعالج  التشريعات  العديد من  صدرت 
الفئات  ببعض  المرتبطة   القضايا  بعض 
المرتبطة  تلك  ذلك  مثال  السكانية، 
والصحة  والتعليم  السن  وكبار  بالمرأة 

وغيرها.  

3- جانب السياسات وااستراتيجيات:

السياسات  من  العـــــديد  إصــــــــدار  تم 
والمنظمة  الداعمة  وااستراتيجيات 

للعمل السكاني في بادنا أبرزها:

 	 2001 للسكان  الوطنية  السياسة 
. 2025 –

لإعام 	  الوطنية  ااستراتيجية 
وااتصال السكاني 2005 -2010 

 .

للتخفيف 	  الوطنية  ااستراتيجية 
من الفقر.

للصحة 	  الوطنية  ااستراتيجية 
اإنجابية 2010 -2015 والمحدثة 

. 2021- 2017

ااستراتيجية الوطنية لمكافحة 	 
اايدز والسل والماريا.

ااستراتيجية الوطنية للطفولة .	 

  )ICPD+25( عام بعد �موؤمر �لدوي لل�شكان  و�لتنمية )جـــزء �لثاي:)25�
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ااستراتيجية الوطنية للنشء 	 
والشباب.

ااستراتيجية الوطنية للمرأة.	 

ااستراتيجية الوطنية لحماية 	 
البيئة.

4- جانب البرمجة ) التخطيط السكاني(  
الخطط  في  السكانية  القضايا  وإدماج 

التنموية:

السكاني 	  العمل  برنامج  وتنفيذ  إعداد 
لتنفيذ ااستراتيجية الوطنية للسكان 
معها  المتوافقة  واأهداف  وأهدافها 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عن  المنبثقة 

والتنمية وبرنامج عمله .

إعداد أدلة إدماج القضايا السكانية 	 
والخطط  الشاملة  التنمية  خطط  في 

القطاعية وعلى مستوي المحافظات.

والتقييم 	  للمراقبة  دليل  إعـــــــــداد 
عمليات  وتقييم  متابعة  بهدف 
اإدماج للقضايا السكانية في العمل 
المركزي  المستوي  على  السكاني 

والمحلي.

مناهج 	  في  السكانية  القضايا  إدماج 
التعليم )أساسي – عام – جامعي(.

السكانية 	  الثقــــافة  مـــادة  إعـــــــداد 
)تحتوي على مفــــــــاهيم السكــــــــان 
الجامعـــــات  فـــــي  لتدرس  والتنمية( 
ذلك  من  والهدف  الحكومية، 

)وخاصة  الجامعات  طاب  تعريف 
والتحديات  بالقضايا  الخريجين( 
لديهم  تتكون  لكي  السكانية 
التحاقهم  عند  بها  ومعرفة  رؤية 
الجامعات. من  تخرجهم  بعد  بالعمل 

5- جانب المراجعة والتقييم:

السكاني  الوضع  وتقييم  مراجعة  بهدف 
يتوافق  بما  السكاني  العمل  وتطوير 
تم  والدولية،  المحلية  المتغيرات  مع 
والبرامج  للسياسات  دورية  مراجعة  إجراء 
واأنشطة السكانية واإدماج في الخطط 
والمحلية،  والقطاعية  الشاملة  التنموية 

منها على سبيل المثال ا الحصر:

للسكان 	  الوطنية  المؤتمرات  عقد 
مع  وبالتزامن  سنوات  خمس  كــــل 
عمل  لخطة  الدولية  المراجعة 
والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر 
)ICPD-POA  (، حيث غطت الفترات 
 –  2001  ،  2000  –  1996  ( التالية 
2005 ، -2006 2010 (، وكان آخر 

هذه المؤتمرات في العام 2007 . 

لأهداف 	  وتقييم  مراجعة  إجراء 
الدولي  المؤتمر  أهداف  المكملة 
المستوي  علي  والتنمية  للسكان 
اإنجازات  من  التحقق  بغرض  الوطني 
ظل  في  المحققة  وغير  المحققة 
خال  الباد  بها  تمر  التي  الظروف 
والمتمثلة   -2015  2010 الفترة 
التنمية  وأهداف  األفية  باأهداف 

المستدامة .

6- اانضمام الى التكتات السكانية الدولية 
واإقليمية وتعزيز التعاون والعاقة معها:

والنصف  العقدين  خال  بادنا  تمكنت 
التكتات  إلى  اانضمام  من  الماضيين 
الدولية واإقليمية والمنبثقة عن المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية بقصد ااستفادة 
من الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب 
السكانية  والقضايا  السكاني  العمل  في 

بين الدول اأعضاء في هذه التجمعات.

ومن أبرز هذه التكوينات: 

الشركاء في السكان والتنمية لدول 	 
جنوب – جنوب المعروفة بـ 

 PARTNERS IN POPULATION AND
DEVELOPMENT )PPD( SOUTH–

 SOUTH COOPERATION

التحالف 26 دولة  ويبلغ عدد أعضاء هذا 
وباكستان  والهند  والصين  بادنا  منها 
وبنغاديش ومصر وتونس والمغرب وكينيا 
والمكسيك  والبرازيل  افريقيا  وجنوب 
خاصة  اأخرى  النامية  الدول  وبعض 

اأفريقية.

اطار 	  )في  العربية  السكان  مجالس 
جامعة الدول العربية (.

التحالف الدولي لرعاية  وتنظيم 	 
 . )IPPF(  ااسرة

وغيرها من التكوينات اإقليمية 
والدولية.
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7-جانب المعلومات والبيانات السكانية :

والمؤشرات  البيانات  وتحديث  تطوير  تم 
السكانية وبشكل متواصل وتوفيرها من 
واإصدارت  والبروشورات  النشرات  خال 
المجلس  موقع  خال  ومن  الورقية 
اإلكتروني)www.npc-ts.org(حيث 

تم :

والمؤشرات 	  البيانات  وتطوير  استخراج 
في  توفيرها  تم  التي  السكانية 
التعدادات السكانية ) لعامي 1994، 

. 2004

إعداد ااسقاطات السكانية بالتعاون 	 
والتي  لإحصاء،  المركزي  الجهاز  مع 
للمتغيرات  تقديرات  على  احتوت 
المركزي  المستوي  على  السكانية 
والمحلي لفترة زمنية امتدت من 2005 

وحتى 2035 .

 تطوير وتحديث الموقع اإلكتروني 	 
بشكل  و  للسكان  الوطني  للمجلس 
من  قدر  أكبر  ليستوعب  دوري 
والمؤشرات  والمعلومات  البيانات 
في  والتطورات  بالمستجدات  ورفده 
المحلية  والمتغيرات  السكاني  العمل 
بالسكان  الصلة  ذات  والدولية 
والتنمية  وتأهيله بشكل ديناميكي 
المهتمين  من  ليلبي حاجة متصفحيه 
للقضايا  والمتابعين  والباحثين 
السكانية من الحصول على  حاجتهم 
أو  سياسات  أو  بحوث  أو  مؤشرات  من 
القضايا  لمختلف  معلومات  أو  برامج 

المتعلقة بالسكان والتنمية.

8- جانب الدراسات والبحوث : 

أو  السكانية  اأوضاع  تشخيص  بهدف 
السكاني  والبعد  العمق  ذات  المواضيع 
وتطوراتها  حالتها  على  والتعرف 
تواجهها التي  والتحديات   وانعكاساتها  

العمل  في  بها  التأثر  أو  تأثيرها   أو    
العديد  إعداد  تم  والتنموي،  السكاني 
من الدراسات المكتبية والميدانية ومنها 
على سبيل المثال ا الحصر ما تم حديثً 

خال عامي 2019-2018:

السكانية 	  الخصائص  عن  دراسة 
للنازحين .

بشكل 	  اليمن  سكان  حالة  دراسة 
دوري )سنويً(.

الشباب واتجاهاته 	  دراسة حول معارف 
وأهداف  السكانية  القضايا  حول 
تضمنت  والتي  المستدامة  التنمية 
مرتبطة  جوانب  في  وآرائهم  معارفهم 
اإنجابية  والصحة  عامة  بالصحة 

والتعليم والعمل والهجرة وغيرها.

المعلوماتية 	  البيئة  عن  دراسة 
والخدمية  والتشريعية  والمؤسساتية 

لكبار السن )المسنين( .

9- جانب التوعية بالقضايا السكانية :

 أ-تم وضع وتنفيذ برامج توعوية بالقضايا 
وسائل  كافة  عبر  المختلفة  السكانية 
ومراكز ااعام والتوعية المختلفة وفقً 

لاستراتيجية الوطنية لإعام وااتصال 
اأدوات  هذه  اشتملت  وقد  السكاني، 

)القنوات( التوعوية ااتي :

)المقروءة 	  المختلفة  اإعام  وسائل 
– المرئية – المسموعة(. مثال ذلك 
 . الصحف  في  السكانية  الصفحات 
والتنويهات التوعوية السكانية عبر 
قنوات التلفزيون – والبرامج التوعوية 
)اإذاعات  ااثير  عبر  الهادفة 

الرئيسية والمحلية(.

خـــــــال 	  من  المباشر  التواصل  عبر 
الندوات والفعاليات التوعوية لمختلف 
الشرائح ذات العاقة بالعمل السكاني 
 – والمرشدين  والخطباء  )الوعاظ 
المرشدين   – التربويين  الموجهين 
وغيرهم  المرأة   – الشباب   – الزراعين 
السكانية  والشرائح  الفئات  من 

المختلفة(. 

بالقضايا  توعوية  أدلة  وتوزيع  وضع  ب- 
القطاعات  في  للعاملين  السكانية 
 – واإرشاد  اأوقاف   – التالية:)الصحة 

الشباب - اإعام( . 
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10- التوثيق :

يتم توثيق ورصد وأرشفة كافة الوثائق واإصدارات والفعاليات 
والتنمية  السكاني  بالعمل  والمرتبطة  والدولية  المحلية 
بشقيها المادي واالكتروني بهدف ااسترشاد بها والرجوع إليها 

كمراجع أعمال مستقبليه.

الحفظ  آليات  إحدى  يعتبر  للمجلس  االكتروني  الموقع  ولعل 
والتوثيق إلى جانب التوثيق االكتروني باإضافة الى التوثيق 
التقليدي ) الورقي ( واارشفة . ومن أمثلة ذلك ما تم توثيقه 

لفعاليات :

المؤتمرات الوطنية السكانية التي انعقدت خال 	 
اأعوام1991 ، 1997، 2002، 2007،1997م.  

الندوات وورش العمل المختلفة.	 

البرامج التنفيذية للخطـــط والبرامـــــج التوعوية .	 

اإصــــدارات  واأدلــة والنشرات والبروشورات  وغيرها.	 

ونتيجة للجهد المبذول على مدي السنوات الماضية منذ عقدين 
القضايا  مؤشرات  الجهد على تحسين  انعكس هذا  فقد  ونيف،  
الدولي  بالمؤتمر  المرتبطة  واأهداف  وأهدافها  السكانية 

للسكان والتنمية.

نورد فيما يلي أهم ما تحقق في أبرز القطاعات ذات العاقة 
والمرأة  والصحة  التعليم  وهي قطاعات  والتنمية  بالسكان 
والتي تعتبر من أهم القضايا ذات ااهتمام الدولي ضمن أهداف 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واأهداف المكملة لها 
التنمية  بأهداف  األفية ثم حاليً  والتي عرفت باأهداف 
مؤشرات  في  الراهن  الوضع  عرض  سيتم  كما  المستدامة. 
العدوان  بسبب  اانتكاسات  تمثل  والتي  القطاعات  هذه 

والحرب الدائرة في الباد منذ ربيع 2015.

أوًا: قطاع التعليم :

اانسان،  حقوق  من  حقً  الحاضر  عصرنا  في  التعليم  أضحى 
وتعطله أي سبب طبيعي أو مصطنع من فعل اانسان كالحروب 
الحياة بصورة عامة  مناحي  يؤثر سلبً على كافة  الصراعات  أو 
وليس قطاع التعليم بصفة خاصة.   وا تزال مستويات االتحاق 
الى  ذلك  ويعود  وإناث(،  )ذكورً  بادنا  في  متدنية  بالتعليم 
الى  اأسرة  حاجة  أبرزها  ومن  وجيوغرافيه  اقتصادية  عوامل 
عمالة أفراد أسرتها ذكورً وإناثً في الفاحة واأعمال المنزلية 
اأخرى  اأسباب  أما  المبكر.  الزواج  ظاهرة  وانتشار  لإناث 
القري  وتشتت  الوعرة  الجبلية  التضاريس  طبيعية  فمرجعها 
سكن  عن  وبعدها  المدارس  إلى  الوصول  وصعوبة  والمناطق 

الطاب.

التقدم المحرز في التعليم ومؤشراته:

وقد حدث في بادنا منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي قفزة 
مراحله  مختلف  في  ملحوظً  وتحسنً  التعليم  قطاع  في  نوعية 
وتخصصاته )في الكم والكيف( وتطور في بناه التحتية وأدواته 

وإمكانياته ومناهجه ومخرجاته.

التعليم قطاعً مهمً وحيويً في عملية التنمية الشاملة  ويعتبر 
السياسي  ااستقرار  على  ويساعد  اأجيال  تنمية  في  يسهم  فهو 

وااقتصادي وااجتماعي. 

لتوسيع  جديدً  نهجً  التسعينات  منتصف  منذ  الدولة  واتخذت 
التعليم اأساسي ورفع عدد ونسب االتحاق به من الذكور وااناث 
ومع استهداف زيادة معدات التحاق الفتيات بالتعليم في الريف 
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ااساسية  المتطلبات  توفير  خال  من 
إلى  الوصول  امكانيات  وتحسين  لذلك 
التعليم وخدماته ونوعيته وبناء قدراته و 
تشجيع اأسر على الدفع بأوادهم وخاصة 
الفتيات إلى االتحاق بالتعليم. وقد ساندت 
ااساسي   للتعليم  الوطنية  ااستراتيجية 
الدولي  المجتمع  من  فاعلة  وبشراكة 
وبرنامج   ، اليونيسف   ، الدولي  )البنك 
اخري  ودول  ومنظمات  العالمي  الغذاء 
دولية( للدفع بهذا النهج إلى تطور ملموس 
عام  بحلول  تحقيقه  يراد  مرسوم  وهدف 
بالتعليم  االتحاق  معدل  لزيادة  2015م 
إلى 95 % تماشيً مع أهداف المؤتمر الدولي 

واأهداف   1994 لعام  والتنمية  للسكان 
األفية المكملة لها لعام 2000 . 

مبادرة المسار السريع للتعليم في بادنا:

التعليم  تطوير  في  البرنامج  هذا  ساهم 
التعليمية  المنشئات  وزيادة عدد  اأساسي 
في الباد في معظم محافظات الجمهورية 
ورفع من معدل االتحاق بالتعليم اأساسي 
قبل  من  اختيرت  قد  اليمن  وكانت   .
مجموعة الثمان في يونيو 2002، في إطار 
برنامج المساعدات للدول النامية لتسريع 
للتعليم  اانمائية  اأهداف  تنفيذ  وتيرة 
بحلول عام 2015. وبموجب هذا البرنامج 

المانحين  قبل  من  باريس  في  ُأقر  الذي 
ااساسي  التعليم  تطوير  في  بادنا  لدعم 
من أجل تمكين اليمن من تحقيق الهدف 
 .2015 بحول  للجميع  للتعليم  العالمي 
المدارس  عدد  زاد  المبادرة  هذه  وبموجب 
لتبلغ   2000 عام  في  مدرسة   9,930 من 
إلى  العام 2002، ثم  10,293 مدرسة في 
وازداد   .2004 العام  في  مدرسة   10,684
عدد الفصول الدراسية من 97,462 فصًا 
في  فصًا   98,329 إلى   2003 عام  في 
العام 2004 ، وكان معظم هذه المدارس 
الريفية  المناطق  في  مبنية  والفصول 
معدل  ارتفع  فقد  التطور  لذلك  ونتيجة 



20
19

ن 
يم

 ال
ان

ك
 س

لة
حا

من
الي  

كان
ة س

حال
18

االتحاق بالتعليم اأساسي )في سن  14-6 
سنة( إلى 87 % للذكور ، و 63 % لإناث 
االتحاق  بنسبة  مقارنة   ،2004 العام  في 
في العام 1999 و التي كانت 72 % للبنين، 

و 42 % للبنات .

التعليم  ونتيجة لاهتمام الكبير بقطاع 
منذ مطلع التسعينات فقد شهد هذا القطاع 
العام  وحتى  مؤشراته  في  ملحوظً  تحسنً 
الملتحقين  عدد  بلغ  حيث   2016-2015
طالب  مليون   5.5 عن   يزيد  ما  بالمدارس 
من  اأساسي  التعليم  مرحلة  في  وطالبة 
كل اأعمار خال العام الدراسي -2015

2016. ) المصدر وزارة التربية والتعليم(. 

تعليم الفتيات:   

في  بالتعليم  الفتيات  التحاق  معدل  يعتبر 
اليمن هو اأدنى بين المعدات في المنطقة  
العربية كما يتفاوت بين الذكور واإناث 
على المستوى الوطني وبين الريف والحضر. 
العوامل  من  عدد  إلى  الضعف  هذا  ويعود 
ااجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الزواج 
الفتيات  تجاه  والتقاليد  والعادات  المبكر 
وبعد  المختلطة  غير  المــــدارس  وقلــــة  
المدارس عن السكن في المناطق الريفية 
تحد  العوامل  هذه  كل  المدرسات.  وقلة 
بالتعليم  اإلتحاق  من  الفتيات  فرص  من 

وإكمال مشوار تعليمهن .

الوضع الراهن للتعليم اأساسي :

تدهور التعليم يعد كارثة تهدد مستقبل 
اليمن، لقد ضاعفت اأوضاع التي تمر بها 
الباد بسبب الحرب والعدوان من معاناة هذا 
القطاع الهام، حيث أثرت سلبً على مستوي 
اعداد  دمرت  ان  بعد  ومخرجاته  التعليم 
كبيرة من المدارس، وشردت اأسر بسبب 
ذلك مشكات جّمة  وتولد عن  النزوح، 
عام،  بشكل  التعليم  مستوي  على  أثرت 
اأساسي  بالتعليم  االتحاق  مستوي  وعلى 

بشكل أشمل وأعمق، ومن أبرزها:



20
19

ن 
يم

 ال
ان

ك
 س

لة
حا

19

• 	 : للطاب  العلمي  المستوي  تدهور 

نتيجة لـ:

مما  	  للمدارس  المباشر  ااستهداف 

المستمر  وخوفهم  إرعابهم  في  تسبب 

والذعر  بالقلق   الشعور  لديهم  وتولد 

وااستخفاف بقيمة الحياة.

تغيب 	  بسبب  التعليم  انتظام  عدم 

الكثير من المدرسين عن العمل والذي 

ووصلت  مرتباتهم.  انقطاع  إلى  يعود 

نسبة  المعلمين الذين توقفت رواتبهم 

حوالى 64 %  )حوالي 194.417( مدرس 

)وزارة التربية والتعليم – كتاب اربعة 

إلى  ذلك  وأدي  الصمود(،  من  سنوات 

نقص  أو  وتوقف  المدارس  آاف  اغاق 

وتغطية  التشغيلية  والنفقات  الموارد 

تكاليف طباعة الكتاب المدرسي.

على 	  المناطق  بعض  في  ااعتماد 

الخبرة  ينقصهم  متطوعين   مدرسين 

في التدريس.

أبنائهم 	  توقيف  إلى  اآباء  لجو 

أعباء  تحمل  على  القدرة  عدم  بسبب 

وتكاليف الدراسة.

النفوس 	  تدمير  إلى  الحرب  أدت 

قبل الممتلكات وخاصة لدى اأطفال  

في  طويلة  لفترة  عالقة  تبقي  حيث 

أذهانهم وارتبطت بالرعب والهلع.

اافتقار إلى ثقافة الرعاية  والصحة 	 

النفسية وخاصة لدى اأطفال.

الشعور بفقدان اأمن.	 

البعد عن المدارس.	 

فتيات في إحدى مدارس التعليم اأساسي في صنعاء عام 2013م
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النزوح المستمر )عدم ااستقرار(.	 

أعمال 	  ارتكاب  إلى  اأطفال  لجوء 

عنف والتوجه إلى اانحراف.

من 	  المتسربين  الطاب  عدد  وصل 

طالب  مليون  نصف  اأساسي  التعليم 

وطالبة في العام الدراسي 2016-2015 

 650 من  اكثر  الثانوي  التعليم  وفي 

وزارة  بيانات  حسب  وطالبة  طالب  ألف 

التربية والتعليم.

• يقارب 	 ما  تدمير  التحتية:  البني 

المدارس  من   )3526(  %  31 من 

عبر  التعليمية  والمؤسسات 

المباشر.  وغير  المباشر  ااستهداف 

وتضرر   )402( كليً  دمر  ما  منها  

مدرسة  و993   ،)666( من  اكثر 

قد استخدمت إيواء النازحين.

أصبحوا  طفل  مليون    2 أن  يعني  وهذا 

من   %  31 وأن  الدراسة،  مقاعد  خارج 

نطاق  خارج  اصبحن  اليمن  فتيات 

وطالبة  طالب  مليون  ونصف  التعليم. 

تقارير  التعليم،)حسب  من  تسربوا 

لعام  واليونيسف  الدولية  المنظمات 

.)2019

• على 	 انعكست  العوامل  هذه  كل 

وتفشي  لأطفال  الجسد  صحة 

الدم  وفقر  التغذية  سوء  أمراض 

وغيرها والتي تفقد اأطفال القدرة 

شكل رقم)4( المنشآت التعليمية المتضررة

المصدر: وزارة التربية والتعليم 
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عنه  وينتج  النفسي،  التوازن  على 

التعليم  في  يرغب  ا  محطم  جيل 

على  قادر  وغير  فيه  وااستمرار 

البناء في المستقبل.

• هل اليمن يتجه نحو اأمية في ظل 	

ظروف الحرب؟:

• الدولية  	 المنظمات  تقارير  بحسب 

أصاب  وما   2019 الحالي  للعام 

جسيمه  أضرار  من  التعليم  قطاع 

ونزوح  وتشرد  التحتية  بناه  في 

للسكان وتسرب للطاب والطالبات 

يجعل  قد  التعليم  من  وحرمانهم 

الباد تتجه إلى اامية حيث وصل 

عدد الطاب والطالبات المحرومين 

إلى  الحرب  فترة  خال  التعليم  من 

أصل  من  مليون    3.7 من   يقارب  ما 

التعليم،  سن  في  طفل  ماين   7.3

نصف  و  مليون  من  أكثر  وحوالي 

طفل  في عداد النازحين. وتؤكد 

منع  الفقر  أن  اليونيسف  تقارير 

اأطفال  إجمالي  من   %  37 حوالي 

أنهم لن  أي  بالمدارس  من االتحاق 

يتمكنوا من مواصلة التعليم. 

شكل رقم)5( اآثار على طلبة المنشآت التعليمية المتضررة

المصدر: وزارة التربية والتعليم 
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• لعام  	 اليونسكو  تقارير  وتفيد 

في  كبيرً  تفاوتً  وجود   2017

حصول أطفال اليمن على التعليم، 

الملتحقين  نسبة  بلغت  حيث 

من   %20 أغني  بين  بالمدارس 

السكان حوالي 98 % مقابل  53 % 

فقط بين أفقر 20 % من السكان. 

اأفقر  الشريحة  من  فقط   %  2 وأن 

تمكنوا من مواصلة تعليمهم بعد 

طاب  من   %  20 مقابل   ، الثانوية 

نسبة  أن  كما  اأغنى،  الشريحة 

بـ قدرت  التي  الباد  في   اأمية 

 34 % بينما ترتفع في أوساط اإناث 

ما يعكس  وهذا   .% إلى 74  لتصل 

بين  التعليم  في  الكبير  التفاوت 

الجنسين . 

من  أكثر  أن  إلى  أيضا  التقارير  تفيد  كما 
4.1 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة من أجل 
اضطر  مما  التعليم،  مواصلة  من  تمكينهم 
لمساعدة  العمل  لممارسة  اأطفال  بعض 
المعيشة  متطلبات  توفير  على  أسرهم 
المبكر  الزواج  نسبة  وارتفاع   . الضرورية 
تزوجن قبل  الفتيات  من   % إلى 73  للفتيات 
سن ال 18 عامً. وحوالي 44.5 % تزوجن في 
سن 15 عامً، ومن النادر أن تتمكن الفتيات 

من مواصلة التعليم بعد الزواج.

 )المصدر: منظمة اليونيسف(. 
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ثانيً : قطـــاع الصحـة: 

تعتبر الصحة أحدي المرتكزات اأساسية  
تمثل   كما  المجتمعات.  وبناء  التنمية  في 
الضروريات  من  ضرورة  الصحية  الخدمات 
اأساسية في حياة اانسان ولذا يقاس تقدم 
الدول من خال ما تقدمه من خدمات صحية 

لسكانها .

إلى  بادنا  في  الصحي  القطاع  وينقسم 
قسمين : حكومي وخاص .

قيام  منذ  القطاع  بهذا  الدولة  إهتمت  وقد 
اامراض  على  القضاء  إلى  وسعت  الثورة 

برامج  ووضعت  والمعدية  الوبائية 
اأولية  الصحية  والرعاية  العامة  للصحة 
ولكن  اإنجابية.  والصحة  المتكاملة 
كان يواجه نظام تقديم الخدمات الصحية 

في بادنا العديد من الصعوبات تتمثل في:
• ضعف التخطيط ااستراتيجي.	
• ضعف التنسيق .	
• ضعف اأنظمة الرقابية والتقييم.	
• البشرية 	 الكوادر  في  العجز 

الطبية والمهنية المساعدة.
فتتمثل  الخدمات  إيصال  جانب  في  أما 

الصعوبات فيما يلي:

• تركز معظم السكان في الريف.	

• تجمعات 	 وفي  سكــــاني  تشتت 
صغيرة  قري  في  صغيرة  سكانية 
بعض  عن  قاطنيها  عدد  يتجاوز  ا 

المئات أو أقل من السكان.

• والتضاريس 	 الطبيعة  صعوبة 
الجغرافية ) ما بين جبلية وهضاب 
ووديان وصحاري( مما يجعل الوصول 

بالخدمة أمرً صعبً ومكلفً.

• ااعتال 	 في  اأكبر  العبء  يقع 
واأطفال  النساء  على  الصحي 
وخاصة النساء في سن اانجاب مما 
ينعكس على مؤشري معدل وفيات 
حديثي  وفيات  ومعدل  اأمهات 

الوادة.
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تسعينات  منذ  القطاع  بهذا  ااهتمام  وزاد 
على مكونات  التركيز  مع  الماضي  القرن 
والطفل  اام  وصحة  اإنجابية  الصحة 
اليمن  أن  رغم  ااسرة،  تنظيم  وخدمات 
تعاني  التي  الدول  من  واتزال  تعد  كانت 
كثيرً من التحديات والمشاكل الصحية. 

وتوسعت الخدمات الصحية وخدمات المشورة 
الجوانب،  هذه  في  للسكان  والتوعية 
وبرامج  واستراتيجيات  سياسات  تبني  وتم 
ااهتمام  مع  والتوافق  بالتزامن  تنفيذية 
العالمي بقضايا السكان والتنمية واالتزام 
بدعم تنفيذها للدول النامية واأقل نموً، 
والتي اشتملت على توجهات نحو ضمان صحة 
المجتمع واافراد  والرفاهية لكل الفئات 
العمرية . وقد ُعكست هذه التوجهات في 
أهداف ومخرجات المؤتمر الدولي للسكان 
 1994 عام  القاهرة  في  المنعقد  والتنمية 
التنمية  أهداف  في  االتزام  هذا  وتجدد   .

المستدامة . 

في  المحرز  التقدم  من  التحقق  مؤشرات 
اأم  وصحة  اإنجابية  الصحة  خدمات 

والطفل خال الفترة 2013-1997م:

تعتبر  النفاس:  أثناء  اأمهات  وفاة   -1
وفيات اأمهات من التحديات التي تواجهها 

السكاني  للتشتت  نظرً  زمن  منذ  بادنا 
والسهول  والهضاب  الجبلية  المناطق  في 
والمناطق الوعرة وبتجمعات صغيرة يصعب 
نقل  يصعب  كما   ، اليها  الخدمات  وصول 
اأم الحامل إلى اأماكن التي تتوفر فيها 
الوقت  وفي  بيسر  التوليدية  الخدمات 

المناسب .

إنجاز  تحقق  فقد  التحديات  هذه  وبرغم 
اأمهات  وفيات  خفض  مسالة  في  ملموس 
من  اأمهات  وفيات  نسبة  انخفضت  حيث 
وادة  الف  مائة  لكل  وفاة  حالة   351
حية في عام 1997 ليصل إلى 148 حالة 
وفاة لكل مائة الف وادة في عام 2013 
)حسب نتائج المسح الصحي الديموغرافي 

لعام 2013(. 

الجهود  بفضل  النتيجة  هذه  أتت  وقد 
تحت  الوادات  لتقديم خدمات  المبذولة 
اشراف طبي ماهر او في مرفق صحي. وقد 
الوادات  نسبة  إرتفاع  المؤشرات  بينت 
تحت إشراف طبي أو تحت إشراف اخصائي 
صحي من 22 % في العام 1997 لتصل إلى 
45 % في العام 2013 . كما أن الوادات 
ارتفعت  قد  صحية  مرافق  في  تمت  التي 
 %30 إلى  لتصل   1997 عام  في  من%16 
الوتيرة  نفس  وعلى   .  2013 العام  في 

تبين المؤشرات أن نسبة اأمهات الحوامل 
الوادة  قبل  رعاية  على  حصلن  اللواتي 
وتحت إشراف طبي ماهر قد ازدادت من 34 
العام  لتبلغ  60 % في  العام 1997  % في 

. 2013

هذه  تنتج   : الرضع  اأطفال  2-وفيات 
عن  الناجمة  المضاعفات  بسبب  الوفيات 
أسباب  أو  صعبة  ظروف  في  الوادات 
متعلقة بصحة اأم ورعايتها أثناء الحمل 

وغير ذلك.

معدل  انخفض  قد  أنه  المؤشرات  وتبين 
الماضين  العقدين  خال  الرضع  وفيات 
الخدمات  في  الحاصل  التطور  بسبب 
الصحية حيث كان في العام 1997 )75( 
ليصبح  حي  مولود  ألف  لكل  وفاة  حالة 
ألف  لكل  وفاة  حالة   43 المعدل  هذا 

مولود حي في العام 2013 .

3-وفيات اأطفال دون الخامسة : تنتج 
بصحة  مرتبطة  أسباب  الوفيات  هذه 
الطفل بعد الوادة او أسباب سوء التغذية 
وضعف الخدمات الصحية المقدمة لهؤاء 

اأطفال في هذا العمر.
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ملحوظ  تقدم  حصول  المؤشرات  وتبين 
الخامسة  دون  اأطفال  وفيات  خفض  في 
الخدمات  في  التي حدث  التطورات  بسبب 
الصحية، حيث كان معدل وفيات اأطفال 
دون الخامسة في العام 1997 )105( حالة 
وفاة لكل ألف مولود حي، وانخفض هذا 
لكل  وفاة  حالة   53 إلى  ليصل  المعدل 

ألف مولود حي في العام 2013 .

تخطيط ) تنظيم ( ااسرة : 

أحد  اأسرة  )تنظيم(  تخطيط  يعتبر 
مكونات الصحة اإنجابية التي أصبحت 
من أهم الحلول الناجعة التي ارتكز عليها 
والتنمية  للسكان  الدولي  القاهرة  مؤتمر 
النمو  مشكلة  لمعالجة   1994 لعام 

السكاني المتزايد في العالم بصورة أشمل 
والبلدان النامية بصفة خاصة. ولتنظيم 
صحة  تعزيز  في  كبيرة  أهمية  ااسرة 
والطفل بصفة  واأم  اأسرة بصفة عامة 
خاصة، لكون مضاعفات الحمل والوادة 
اأمهات  لوفيات  اأسباب  أهم  أبرز  تمثل 
واأطفال، وتعد مضاعفات الحمل والوادة 
 15 بين  الفتيات  وفيات  في  اأول  السبب 
و19 عاما في الدول النامية ومنها اليمن . 

في  كبيرً  تقدمً  بادنا  في  حصل  وقد 
تنظيم(    ( تخطيط  وسائل   استخدام 
اأسرة من قبل النساء المتزوجات في سن 
اانجاب 15 -49 سنه بفضل الجهود التي 
بذلت في هذا المجال من خدمة وتوعية 

خال السنوات العشرين الماضية.

أعاه   الجدول  في  البيانات   وتشير 
المتعلقة باستخدام النساء المتزوجات في 
تنظيم  لوسائل   )49-  15( اانجاب   سن 

ااسرة على النحو التالي : 

من  وسيلة  أي  ااستخدام  معدل  ارتفع 
وسائل تنظيم اأسرة )تقليدية او حديثة( 
اانجاب  سن  في  المتزوجات  النساء   بين 
) 49-1( من 9.7 % في العام 1991 ليصل 

هذا المعدل إلى 33.5 في العام 2013 . 

كما  ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم 
اأسرة الحديثة من 6.1 % في العام 1991 
ليصل إلى 29.2 في العام 2013 وفق نتائج 

المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013.

تطور إستخدام وسائل تنظيم اأسرة من عام 1991م – 2013م

السنة

المؤشر
2013

 المسح الصحي
 الديموغرافي

2003
 المسح الصحي
 الديموغرافي

1997
 المسح الصحي
 الديموغرافي

1991
 المسح الصحي

34 23 21 9.7  ااستخدام الحالي لوسائل أي وسيلة%
29تنظيم ااسرة 13 10 6.1     أي وسيلة حديثة%
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مبكر  سن  في  المتزوجات  وادات  معدل 
وعمر سنة(   14  –  10 عمر  بين   )ما 

 )15- 19 عام(:

نظرً  الحرجة  العمرية  الفئات  هذه  تعد 
عدم  )أو  اانجابي   السن   نضوج  لعدم 
اإنجابية  الخصوبة  حاات  اكتمال 
في  المتزوجات  الفتيات  وتتعرض  فيها( 
هذه اأعمار لمخاطر الحمل والوادات وما 
بعدها . وقد لعب التعليم دورً كبيرً في 
تقليص عدد الفتيات المتزوجات في هذه 
اأعمار او تقليص زواج صغار السن وكذا 
بالنسبة للوادات في هذه اأعمار وتبين 

المؤشرات التالية هذا الواقع :

تشير البيانات اإحصائية للمسح الصحي 
 %  11 أن  إلى   2013 لعام  الديموغرافي 
 19-15 عمر  في  المتزوجات  الفتيات  من 
أصبحن أمهات او حامات بمولودهن اأول. 
كما بينت المعلومات أن نسبة الحوامل بين 
أعلى  اأميات  المتزوجات  الفتيات  أوساط 
المتعلمات  أوساط  بين  الحوامل  نسبة  من 
حيث  التوالي،  على   %  2 ب  مقارنة   %  18
هذه  أوساط  بين  الوادات  معدل  كان 
وبواقع  مرتفع   2003 قبل  ما  المجموعة 
180 حالة لكل 1000 امرأة بين الفتيات 
المتزوجات اأميات، وبلغ 20 حالة وادة 

بين أوساط المتزوجات المتعلمات.  

تقييم  من  المتوفرة  المعلومات  وبحسب 
لأهداف   2015 لعام  العالمية  اإنجازات 
وادات  معدل  وصل  فقد  العالمية 
بين  ما  العمر  من  المجموعة  لهذه  الصغار 
وبرغم  امرأه   1000 لكل  وادات   4.5
هذا  في  بادنا  في  المحققة  اإنجازات 
المسح  نتائج  )حسب  بين  والذي  المؤشر 
أن   )2013 لعام  الديموغرافي  الصحي 
العمرية  المجموعة  لهذه  الوادات  معدل 
 67 بلغ  المتزوجات  الفتيات  من  الصغيرة 
معدًا  يمثل  ولكنه  امرأة.   1000 لكل 
مستويات  إلى  تخفيضه  من  بد  ا  مرتفعً 
الدولية  المعدات  إلى  وأقرب  معقولة 

وذلك حفاظً على صحة اأم ووليدها.

الخاصة  المؤشرات  أن  المؤكد  من  ولعل   
بعام 2013 لم يعد قائما بسبب المتغيرات 
الخمس  السنوات  خال  حصلت  التي 
الماضية من العدوان والتي أدت إلى تدهور 
وزيادة عدد  والتعليمية  الصحية  اأوضاع 
مبكرة  أعمار  في  المتزوجات  الفتيات 
اانجاب(  سن  )في  الفتيات  اعداد  وزيادة 
المتسربات من التعليم والجنوح إلى الزواج.

الوضع الراهن )قطاع الصحة( :

 18 حوالي  أن   2018 العام  في  قدر  لقد 
اأمن  انعدام  من  يعانون  نسمة  مليون 
وخدمات  المأمونة،  والمياه  الغذائي، 
الصحية  والرعاية  الصحي،  الصرف 
والدعم  النفسية  والصحة  الكافية 
النفسي ااجتماعي  للناجين )للنازحين( 

من النساء واأطفال والفتيات. 

قد  الصحية  المنشآت  من   %  60 أن  حيث 
دمرت ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات 
الصحة  وخدمات  اأساسية  الصحية 
والرعاية  التوليدية  والخدمات  اإنجابية 
للمؤسسات  اانهيار  وبسبب  والوليد.  لام 
امراض  وانتشرت  ظهرت  فقد  الخدمية 
عقود  منذ  الباد  من  اختفت  قد  كانت 
الكوليرا،  أمراض  وتفشت  ظهرت  حيث 
المعدي  والدفتيريا  المائي،  وااسهال 
 23 اصل  من  محافظة   20 في  )الخناق( 

محافظة في الباد.   

إشراف  )تحت  المتحدة  اأمم  قامت   
صندوق اأمم المتحدة للسكان( بتقديم 
الدعم لـ 268 مستشفى لتقديم مثل هذه 
المناطق  مختلف  على  موزعة  الخدمات 
اإنساني  الدعم  نقص  بسبب  ولكن   .
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في  تتلقاه  التي كانت  و  العام 2019  في 
إغاق  إلى  المنظمة  اضطرت  فقد  السابق 
175 مستشفى. وتم توقيف توفير الدواء. 
وبسبب هذا اإغاق فإن مليون ُأم )امرأة( 
على  للمخاطر  عرضة  أصبحن  ومرضعة 
حياتهن وحياة اطفالهن. )المصدر: صندوق 

اأمم المتحدة للسكان(.

العالمية  الصحة  منظمة  تقارير  ووفق 
العاملة  الدولية  المنظمات  من  وغيرها 
الباد  في  الصحي  النظام  أن   اليمن  في 
السكان  من  والمايين  مستمر  تدهور  في 
من  وغيرها  التغذية  سوء  لخطر  معرضون 

اامراض. 

أن  العالمية  حيث تؤكد منظمة الصحة 
زالت  ا  الصحية  المرافق  من  فقط   %  45
تستطيع أن تعمل بشكل شبه كامل، في 
المرافق الصحية تعمل  أن 38 % من  حين 
المرافق)%17(  بقية  أما  جزئي،  بشكل 
من  أكثر  وتعرض  كليً.  توقفت  فقد 
غادر  وقد  واأضرار.  للتدمير  مرفقً   274
الباد العديد من الكوادر الطبية عالية 

التخصص. 



29حالة سكان اليمن 2019



20
19

ن 
يم

 ال
ان

ك
 س

لة
حا

من
الي  

كان
ة س

حال
30

بما  شخص  مليون   5 من  يقارب  ما  ويحتاج 
الصحية  للخدمات  طفل  مليوني  فيهم 
او  التغذية  سوء  من  بالوقاية  المتعلقة 
معالجتها. وتزداد مضاعفات هذه الحاات. 
)المصدر : منظمة الصحة العالمية – صنعاء(.

الطارئة  ااستجابة  خطة  وتؤكد 
شخص  مليون   7.5 حوالى  أن   2019 لعام 
سكان  ربع  )أي  التغذية  سوء  من  يعاني 
الحرجة  المرحلة  في  وأغلبيتهم  الباد( 
القطاع  تصنيف  تم   وأنه  الحادة.  أو 
ااحتياج،  الشديدة  الفئة  ضمن  الصحي 
المحتاجين  اأشخاص  عدد  يبلغ   حيث 
يقارب  ما  الصحية  للمساعدات  بشدة 
مليون   19.7 أصل  من  نسمة  مليون   14
ااحتياجات  من   %  71 وتمثل  نسمة 
التحصين  تغطية  انخفضت  كما  الحادة. 
الحرب.  نشوب  منذ   %  30  –  20 بنسبة 

مليون   4.7 أن  إلى  الخطة  تضيف  كما 
الصحية،  التغذية  إلى  محتاج  شخص 
إلى  الحاجة  أشد  في  هم  مليون   3.7 وأن 
هذه  من   %  79 وتمثل  المساعدة  هذه 
الصحية. للتغذية  حاجة  اأشد  الفئة 

)المصدر:خطةااستجابة الطارئة لعام 2019 (

الخدمات التوليدية ورعــــــاية اأم 
والطفل:-

الخدمات  ووحدات  أقسام  تضررت  لقد 
وأغلقت  الطوارئ  حاات  في  التوليدية 
ااقتصاد  وانهيار  والعدوان  الحرب  بسبب 
توفير  على  الصحية  الجهات  قدرة  وعدم 
فتح  تم  وبالمقابل  الوحدات.  هذه  نفقات 
وحدة التوليد بمستشفى الكويت بصنعاء 
بدعم من صندوق اأمم المتحدة للسكان 
التوليدية  الخدمات  تقدم  كانت  حيث 
وتقدم لكل أم حزمة من اللوازم الضرورية 
حديثي  اأطفال  ورعاية  الوادة  بعد  لما 
الوادة. إا أنه توقف حاليً بسبب النقص 
في التمويل لبرنامج ااستجابة اإنسانية. 

وفيات اأمهات والمخاطر التي 
تعاني منها المرأة:

على  سلبً  الحالية  اأوضاع  انعكست 
اأمهات والمواليد، ونتج عن ذلك أن امرأة 
تموت كل ساعتين )أي حوالي 626 وفاة 
العام(   في  حية  وادة  الف  مائة  لكل 
وأن  والوادة  الحمل  مضاعفات  بسبب 
الناجمة  اأضرار  من  تعاني  امرأة  عشرين 
العمليات  أثناء  )منها  اإصابات  عن 
القيصرية(، والعدوي )بسبب نقص الرعاية 

تقدم سوي  المتكاملة حيث ا  الصحية 

حاليً(،  اأساسية  الصحية  الخدمات 
والوادة  الحمل  ) بسبب مخاطر  واإعاقة 
إشراف  تحت  التوليدية  التدخات  ونقص 
طبي ماهر يؤدي إلى اإعاقة أو الشلل لأم(. 

في  النساء  لها  تتعرض  حاات  وهناك 
بسبب  حرجة  صحية  لمخاطر  الريف 
الحمل وانعدام خدمات الصحة اإنجابية 
لكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن وكذا لغياب 
اإمكانات والمعدات واأدوية في مناطق 
العديد  تضطر  مما  الريف  في  تواجدهن 
لساعات  السفر  إلى  اأرياف  في  النساء  من 
لتلقي  المدن  إلى  الوصول  طويلة من أجل 
العناية الصحية أو إجراء عملية قيصرية.
)المصدر: صندوق اأمم المتحدة للسكان(

أن   2019 لعام  ااستجابة  خطة  تتوقع 
تبرز صعوبات عند تنفيذ  الخطة سواًء في 
ميدانية  صعوبات  أو  التمويل  في  النقص 
والصراع  اأحداث  مجريات  لظروف 
تكون  لن  الخطة  هذه  ولكن  والعدوان، 
كافية لرفع المعاناة عن السكان وتوفير 
الصحية  الخدمات  لهم من  القدر الكافي 
توقفها  من  والخوف  الصحية  والتغذية 
ويستمر   . استمراريتها  وعدم  وقت  أي  في 
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أن  أمل  على  المعاناة  تحمل  من  السكان 
تتوقف الحرب والعدوان في القريب العاجل.

ثالثً: مساواة النوع ااجتماعي 
وتمكين المرأة:

بدأت قضية المرأة )عالميً( تحتل مكانً 
الماضي،  القرن  سبعينات  أواخر  منذ  بارزً 
من  وتمكينها  بأوضاعها  النهوض  وأصبح 
التنمية  عملية  في  الفاعلة  المشاركة 
الباحثون  تنبه  حيث   ، رئيسيً  مطلبً 
المرأة  دور  أهمية  إلى  والمخططون 
وضرورة مشاركتها أو إشراكها في عملية 
التنمية، وارتقت قضايا المرأة منذ بداية 
هذه الحقبة )العقود اأخيرة( إلى مقدمة 
أولويات الخطط ااقتصادية وااجتماعية 
العالم،  انحاء  مختلف  في  للحكومات 
أو  التهميش  أن  إلى  الخبراء  أكد  كما 
في  التجارب(  واقع  )من  للنساء  اإقصاء 
مجال التنمية سينتج عنه عرقلة وتعطيل  

للسياسة التنموية وتقدم اأمم. 

وتعد قضايا النوع ااجتماعي من القضايا 
التنمية  لتحقيق  اأهمية  البالغة 
تحقيق   سبل  إحدي  وأصبحت  المستدامة. 
ا  أنه  باعتبار  ومتوازنة،  عادلة  تنمية 
يمكن أن يتطور مجتمع أو يتقدم ونصف 

أفراده )النساء( مهمشون وغير قادرين على 
المشاركة في عملية التنمية . 

أربعة  المتحدة  اأمم  عقدت  وقد 
أولها  كان  اأمر.  هذا  حول  مؤتمرات 
والذي   1975 عام  في  المكسيك  في 
مؤتمر  وأعقبه  للمرأة.  دوليً  عامً  كان 
 1980 عام  في  )الدنمارك(  كوبنهاجن 
طرح  لما  تقييمه  كمحطة  ُأعتبر  حيث 
نيروبي  مؤتمر  تبعه  ثم  المكسيك.  في 
وضعت  والذي   ،1985 العام  في  )كينيا( 
فيه استراتيجيات لتنمية المرأة حتى عام 
في  عقد  الذي  الرابع  المؤتمر  أما   .2000
بكين ) الصين ( فقد انبثق عنه مفهوم 
النوع ااجتماعي » وطرحت فيه محاور   «
أساسية للعمل على قضايا المرأة، وحددت 
القضايا  لمعالجة  للعمل  وأساليب  آليات 
والمرأة  ااجتماعي  بالنوع  المتعلقة 
وتمكينها وإدماجها في مجاات التنمية .

كافة  على  القضاء  اتفاقية  وتعتبر 
عمل  ومنهاج  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
في  الدولية  االتزامات  أهم  من  بكين 
مجال تحقيق تمكين المرأة، حيث وصفت 
محددة  دولية  »آلية  بأنها  ااتفاقية  هذه 
اإنسانية  الحقوق  احترام  تستوجب 
منهاج بكين فقد  أما  ومراقبتها«،  للنساء 

تبني خطة العمل التي تدعو إلى إجراءات 
والتنمية  المساواة  لتحقيق  عالمية 

والسام.

والنوع  المساواة  مفاهيم  كانت  ولقد 
المفاهيم  أكثر  من  تزال  وا  ااجتماعي 
والتي حظيت باهتمام واسع عالميً  جدًا 
حدث  حيث  الوطنية،  المستويات  وعلى 
كثير من التغيير في المفاهيم التنموية 
من  التحول  أهمها  ومن  بالمرأة  المرتبطة 
النوع  مفهوم  إلى  والتنمية  المرأة  مفهوم 

ااجتماعي والتنمية .

الوظيفة  في  المرأة  دور  يقتصر  يعد  فلم 
والذي  فقط   المنزل  وفي  اإنجابية  
يشمل رعاية ااسرة  بدون أجر، بل دخلت 
عمل  أنماط  إلى  المختلفة  العمل  مجاات 
المرأة والتي كانت محتكرة على الرجال 
ُيدّر  مردود  له  الذي  اإنتاجي  الدور  مثل 

على المرأة بدخٍل أو أجر.

مفهوم النوع ااجتماعي :

الدور  بأنه  ااجتمــــــاعي  النوع  يعرف 
ااجتماعية  والمكانة  ااجتمـــــاعي 
في  الفرد  يحملها  التي  المعنوية  والقيمة 
أو  ذكرً  بكونه  وترتبطون  ما،  مجتمع 

أنثي.
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اإنمائي  المتحدة  اأمم  صندوق  ويعرفه 
للمرأة )UNIFEM( بأنه: »اأدوار المحددة 
واأنثى،  الذكر  من  لكل   ً اجتماعيا 
وتتغير  بالتعليم  تكتسب  اأدوار  وهذه 
تباينً شاسعً داخل  الزمن، وتتباين  بمرور 

الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى اخري«. 

على:  العالمية  الصحة  منظمة  وتعرفه 
في  استعماله  يفيد  الذي  المصطلح  »أنه 
الرجل  يحملها  التي  الخصائص  وصف 
، ا   ً والمرأة كصفات مركبة اجتماعيا 

عاقة لها بااختافات العضوية ».

الفرق بين الجنس والنوع ااجتماعي 
)الجندر(:

الجنس: يشير إلى التقسيم البيولوجي بين 
بالفطرة  ثابته  وصفاته  واأنثى.  الذكر 
تقسيم  وهو  أنثى(  أو  كذكر  )بالوادة 

يخص الجنس وا تتغير.  

البيولوجية  السمات  هي  آخر:  بمعني  أو 
التي تحدد من هو الرجل ، ومن هي المرأة. 

وهي حالة نولد بها وهي ثابته.

إلى  فيشير  )الجندر(:  ااجتماعي:  النوع 
معً  واأنثى  للذكر  ااجتماعي  التقسيم 
واأنوثة   )الذكورة  أو  والمرأة(   )الرجل 
كتقسيم  يخص النوع( وهي صفة متغيرة 

في الزمان والمكان . 

أو بمعنى آخر: تشير إلى اأدوار، واأنشطة، 
والخصائص التي يراها أي مجتمع مناسبة 
لكل من الرجل والمرأة. وهي تتفاوت بين 
ثقافة أو حضارة وأخري وهي قابلة للتغيير 
والتطوير. لذا فإن النوع ااجتماعي ليس 
اإنسان،  يحملها  سمة  أو  شخصية  صفة 
حالة  وهي  اإنسان،  به  يقوم  فعل  بل 

نكتسبها وبالتالي فهي متغيرة.

كما عرف مفهوم النوع ااجتماعي بأنه:

 مختلف اأدوار والحقوق والواجبات لكل 
من الرجال والنساء في المجتمع، والعاقة 
وسلوكياتهم  خصائصهم  بها  تحدد  التي 
اقتصـــادية  عــوامل  تحكــــمها  التي 
مختلفة،  وبيئية  وسياسية  واجتماعية 
المرأة  مكانة  على  العاقة  هذه  وتأثير 

والرجل في المجتمع. 

أو  )الجندر(  مفهوم  فإن  لذلك  وخاصة 
ينظر  التي  الصورة  هو:  ااجتماعي  النوع 
واأسلوب  واأنثى  للذكر  المجتمع  لها 
الذي يتوقعه منهما والذي يرجع إلى أسلوب 
ااختافات  إلى  وليس  المجتمع،  تنظيم 
الذكر  بين  الجنسية  البيولوجية 
واأنثى، وأن التوازن الطبيعي والمشاركة 

ذو أهمية فائقة للجنسين وكل من الرجل 
يطغي  ا  أن  يجب  أدوار  يملكان  والمرأة 
وا  به.  وا يتحكم  اآخر  أحدهما على 
المساواة  وا  اإيجابية  للقيم  نفي  يعني 
والتعاليم  بالقيم  يخل  الذي  المطلقة 
ااجتماعي  النوع  وأن  السامية،  الدينية 
وليس  اأدوار  تكامل  يعني  )الجندر( 
اشكال  كل  الغاء  ويعني   ، انتقاصها 

التمييز ضد المرأة .

وتمكين  ااجتماعي  النوع  مساواة 
المرأة في بادنا:

المرأة هي نصف المجتمع وتمكين المرأة 
واقتصاديً  سياسيً  الفاعلة  للمشاركة 
وقد  الباد.  دستور  كفله  واجتماعيً 
)ولم  الزمن  من  ونيف  عقدين  خال  ُبذل 
تزل(  جهود من أجل إنصاف المرأة والرفع 
مناحي  مختلف  في  وتمكينها  شأنها  من 
البرمان  في  عضوة  أصبحت  حيث  الحياة، 
وتشغل مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة 
ووكيلة  وزير  ونائبة  وسفيرة  كوزيرة 

ومدير عام وغيرها من المناصب.
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التطور الحاصل في التطوير والتمكين:

 :لقد بذلت الدولة جهودً كبيرًة في إطار 
التطوير والتمكين للمرأة ومشاركتها في 

التنمية ومن أبرزها:

لتمكين  المعززة  والسياسات  النظم 
النساء والفتيات على كل اأصعدة:

في  اأولي  القائل  الدول  من  اليمن  تعتبر 
المنطقة التي أوجدت نظم وسياسات تعزز 
مكانة النساء والفتيات في مختلف نواحي 
 ً تماشيا  المستويات  كافة  وعلى  الحياة 
وتنفيذً لـلهدف الخامس من أهداف تطوير 
الجنسين  بين  المساواة  وتحقيق  المرأة 
 1995 لعام  بكين  مؤتمر  عن  والمنبثق 

الخاص بالمرأة وتمكينها. 

التاريخ  ذلك  منذ  الدولة  أعطت  فقد 
بالمرأة  المتعلقة  بالجوانب  اهتماما خاصً 
بإنشاء  والرعاية  ااهتمام  هذا  وتوج 
 1996 عام  في  للمرأة  الوطنية  اللجنة 
وتم  بكين.  مؤتمر  مقررات  مع  تجاوبً 
للمرأة  وطنية  استراتيجية  وإقرار  وضع 
لتمكين  الدولة  سياسية  تضمنت  والتي 
المرأة في الجوانب السياسية وااقتصادية 
الفجوة  وتقليص  والثقافية  وااجتماعية 

بين الرجل والمرأة. 

المجلس  إنشاء  تم  2000م  العام  وفي 
مجلس  رئيس  رئاسة  تحت  للمرأة  اأعلى 
الوزارات  من  عدد  وعضوية  الوزراء 
الخاص  والقطاع  النسوية  والتكوينات 
ومنظمات المجتمع المدني. وكان من أهم 
مهام هذا المجلس إدماج قضايا المرأة في 
عامة  إدارات  وتكوين  التنموية  الخطط 
وإدراج  الدولة  مؤسسات  كل  في  للمرأة 
مخصصات مالية في ميزانية الدولة بهدف 

تعزيز المساواة للمرأة وتمكينها.

في  ااجتماعي  النوع  قضايا  ادماج 
الخطط التنموية :

المؤسسية  التكوينات  استحداث  بعد 
الحكومية  الجهات  في  وتمكينها  للمرأة 
ادماج  تم  اأخرى،  والمؤسسات  المختلفة 
الخطط  في  بالمرأة  تهتم  التي  القضايا 
التنموية الشاملة وطويلة ااجل والخطط 
قضايا  أدرجت  حيث  السنوية.  القطاعية 
المرأة كمكون مستقل في هذه الخطط، 
والثانية  اأولي  الخمسية  الخطة  وهي 
والبرامج   ،2010-2001 من  الفترة  خال 
منذ  الخطط  هذه  سبقت  التي  اإنمائية 
مطلع التسعينيات. كما تم اعداد وتنفيذ 
لتنمية  تنموي  طابع  ذات  ومشاريع  برامج 
إطار  في  وتمكينها  وتطويرها  والمرأة 
واأهداف  للمرأة  الوطنية  ااستراتيجية 

إلى  باإضافة  لها،  الداعمة  الدولية 
برامج توعوية للحد من العنف ضد المرأة 
التنمية  في  مشاركتها  واهمية  وحقوقها 

المستدامة. 

الجوانب المتعلقة بتعليم الفتاة :

في  قصوي  أهميًة  الفتيات  لتعليم  ُأعطي 
قطاع  وتوجهات  ومشاريع  وبرامج  خطط 
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  التعليم 
في  ملحوظً  تقدمً  المؤشرات  أظهرت  وقد 
تم  التي  المؤشرات  أظهرته  الجانب  هذا 

اإشارة إليها في قطاع التعليم.

الجوانب المتعلقة بالصحة :

يعد  اأعمار  مختلف  في  المرأة  صحة  إن 
الصحة  لقطاع  بالنسبة  اأكبر  الهم 
وتقديم  والمشورة  والتوعية  الرعاية  في 
والطفل   اأم  صحة  وخاصة  الخدمات 
 ، ااعمار  لكل  اإنجابية  والصحة 
الجانب  هذا  في  حاصل  تقدم  وهناك 
استوفي إيضاحه وشرحه في محور الصحة 

 .
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ذات  للقضايا  بالنسبة  الراهن  الوضع 
الصلة بالمرأة ، والمساواة والتمكين 

المرأة  لقضايا  بالنسبة  التحديات  إن 
تمكين  جوانب  في  وخاصة  كبيرة 
والممارسات  المبكر،  والزواج  المرأة، 
الخاطئة تجاه المرأة والتي ا تزال متأصلة 
وقت  إلى  وتحتاج  والتقاليد  العادات  من 
لتغيير المفاهيم والممارسات تجاه المرأة. 

المرأة  تجاه  جهود  من  بذل  ما  وبرغم 
تزال  ا  أنه  إا  وتمكينها،  وحقوقها 
المرأة  تواجهها   عديدة  تحديات  هناك 
الوطنية  اللجنة  دور  تفعيل  وتستدعي 
النهوض بقضايا  للقيام بمهامها في  للمرأة 
المرأة من جديد في كافة مناحي الحياة 
أو ضعف  عنها  غابت  التي  القطاعات  وفي 
ريفً  المستويات  كافة  وعلى  فيها  أدائها 
وحضرً وبما يتوافق مع المتغيرات المحلية 
المستدامة،  التنمية  واهداف  والدولية 
من  بمزيد  المرتبطة  القضايا  وخاصة 
وكذا  والتطوير،  والتمكين  المساواة 
الجوانب التي لم تأخذ حقها في اإنصاف 
والعدل والتمكين، ومن ضمنها ما تعانيه 
بسبب  الميراث  في  حقوقها  في  هضم  من 
المناطق،  بعض  في  والممارسات  العادات 
وتزويج الفتيات في سن مبكر مما يترتب 

على ذلك حرمانها من التعليم، وتسبب لها 
والحمل  الزواج  مراحل  في  مخاطر صحية 
المبكر والمتكرر والوادات المتكررة. 

الباد في تفاقم  العدوان على  وقد ساهم 
للنساء،  استهدافه  خال  من  المرأة  وضع 
اأسر  من  الكثير  نزوح  في  تسبب  كما 
إخراج  على  اأسر  ودفع  وتشريدهم 
إلحاقهن  عدم  أو  المدارس  من  الفتيات 
بالتعليم واإقدام على تزويجهن مبكرً، 
أحد  اأقارب  من  الحاات  أغلب  وفي 
ممارسات  توليد  إلى  يؤدي  ما  وهو  اابوين 
خاطئة من قبل اأزواج تجاه هذه الفتيات 
التعنيف  أو  للعنف  وتعرضهن  المتزوجات 

البدني أو النفسي. 

مؤشرات الوضع الراهن :

في ظل الظروف التي تمر بها الباد خال 
السنوات الخمس الماضية من العدوان على 
الباد فقد تم الحصول على معظم البيانات 
من  الراهن  بالوضع  المتعلقة  والمؤشرات 
وابرزها  الدولية  المنظمات  تقارير  مصادر 
منظمات اأمم المتحدة ، بينما جزء منها 
تم الحصول عليها من الجهات الحكومية 

المختصة.

الزواج المبكر: 

 140 أن  إلى  المتحدة  اأمم  تقارير  تفيد 
العالم أصبحن عرائس في  مليون فتاة في 
العام 2011. وفي حالة  الطفولة في  سن 
استمرار الزوج المبكر في عمر الطفولة 
عدد  يرتفع  أن  يمكن  عالية  وبوتيرة 
فتاة  مليون   150 إلى  السن  العرائس صغار 

في العام 2030.

وبالنسبة لبادنا، تشير نتائج مسح صحة 
اأسرة لعام 2013 إلى أن نسبة النساء ما 
ما  سن  في  تزوجن  الاتي   )24-20( بين 
 دون الثامنة عشر )صغار في السن( قد بلغ

العام  في   %  22 و   2013 العام  في   %  32
الحضر  في  الزواج  حاات  وبلغت   ،2014

19 % وبنسبة 23 % على مستوي الريف.

ختان ااناث : 

تعتبر هذه الممارسات من الظواهر السلبية 
المستمرة في المجتمع وعبر اأجيال وفي 
بشكل  منتشرة  ولكنها  متعددة  أماكن 
المناطق  في  النسب  في  وبتفاوت  أكبر 
الفقراء  أوساط  وبين  الساحلية  او  الحارة 

واأغنياء أو المتعلمات وغير المتعلمات. 
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 2013 لعام  الصحي  المسح  نتائج  وتشير 
إلى أن نسبة الفتيات والنساء في عمر 15 
إلى 49 عام والاتي خضعن للختان وبحسب 

المكان والوضع ااجتماعي كالتالي: 

بلغت النسبة في الريف 91% مقارنة بـ%17 
النساء  بين  ُأجريت  أنها  الحضر، كما  في 
النساء  بين  مقارنة  الفقيرات بنسب 27 % 
بنسبة%14.  الغنية  ااسر  أوساط  من 
نسبة  أن  المسح  لهذا  البيانات  وتشير 
الفتيات والنساء في عمر 15 إلى 49 سنة 
اللواتي )عرفن( أصبح لديهن معرفة بهذه 
)هذه  باستمرارية  ويعتقدن  الممارسات 
الفئات  أوساط  من  كَن  سواًء  الممارسة( 

الفقيرة او الغنية. 

حصول النساء على مقاعد في 
البرلمان والمجالس المحلية :

الماضي  في  بذلت  كبيرة  جهودً  هناك 
السياسي  العمل  في  النساء  لمشاركة 
ولكن  اأخرى.  واأنشطة  وااقتصادي 
إلى آخر متغيرات ومناخات  تظهر من وقت 
التطور  على  سلبً  تنعكس  سياسية 
وباأخص  السياسية  المشاركة  في 
المكونات  تعاطي  بسبب  البرلمان  في 
السياسة أثناء اانتخابات توجهات معينة 
لحصد مقاعد أكبر في البرلمان وهذا ما 

حصل في انتخابات 1997 و2003. 

وكانت المرأة قد حصلت على نسبة 4.1 
وتناقصت   1990 العام  في  المقاعد  من 
هذه النسبة في انتخابات 1997 لتصل إلى 
انتخابات  في  تناقصً  ازدادت  ثم   %  0.66

2003 لتصل 0.33 %. 

منذ  متواصلة  أزمة  في  الباد  دخول  ومع 
عام 2011 لم تجَر أي انتخابات حتى اآن. 

برلمانيً  المرأة  مشاركة  نسبة  وستظل 
العام 2003  في المستوي الذي عليه منذ 
وحتى إجراء انتخابات قادمة. أما بالنسبة 
متواجدة  فهي  الحكومة  في  للمشاركة 
بحقيبتين حاليً باإضافة إلى تولي بعض 
)وكيل  الوزارات  في  رفيعة  مواقع  النساء 
أخري  مواقع  وشغل  عام(  ومدير  وزارة 
وااجتماعية  ااقتصادية  الحياة  في 
والمحلية. ولكن هذه المشاركة بحاجة 
المرأة دورً  لتلعب  التمكين  إلى مزيد من 
الحياة  نواحي  مختلف  في  ومؤثرً  فاعًا 

وعلى مختلف المستويات والمناطق.

 ( والرجل  للمرأة  التشاركي  الفهم 
الزوج والزوجة ( فيما يتعلق بالرعاية 

الصحية لاسرة:

هناك عاقة وثيقة بين مشاركة المرأة 
المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  المتزوجة 
على  اإيجابي  ذلك  ومردود  باإنجاب 

ويعتبر  معً.  والمولود  اأم  المرأة  صحة 
هذا اأمر حقً من الحقوق اإنجابية التي 
وسليمة،  صحية  أسرة  بناء  على  تساعد 
اأسرة  ورفاهية  سعادة  عنه  وينتج 
في  قاصرً  المسعي  هذا  ويظل  والمجتمع. 
ومنها بادنا،  نموً  واأقل  النامية  البلدان 
بسبب غياب الفهم التشاركي للمرأة فيما 
المرأة  وصحة  اإنجابية  بالجوانب  يتعلق 
بين  الفاصلة  الفترة  وتحديد  والمواليد 
كل مولود وآخر لبلوغ صحة جيدة أفراد 

ااسرة وتحقيق الصحة والرفاه لهم. 

وتشير بيانات المسح الصحي الديموغرافي 
لعام 2013 في الباد أن نسبة النساء التي 
الصحية  بالرعاية  متعلقة  قرارات  تتخذ 
نسبة  أن  في حين   % يتجاوز 9.40  لهن ا 
مثل  اتخاذ  في  للزوج  المشاركات  النساء 
القرارات  بينما   .%  45.2 بلغت  القرار  هذا 
نسبتها  تصل  بمفرده  الزوج  يتخذها  التي 
42.2 %، وهذا يعني أن الرجل أو الزوج هو 
صاحب القرار المؤثر فيما يتعلق بالرعاية 

الصحية لأسرة. 

بين  الوعي  زيادة  إلى  اأمر  يتطلب  لذا 
زيادة  )أو(  إيجاد  بأهمية  المجتمع  أوساط 
يتعلق  فيما  للزوجين  التشاركي  الفهم 
بصحة الزوجة )اأم( ومواليدها والتوافق 
المناسبة  الزمنية  الفترات  تحديد  على 
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والفاصلة بين مولود وآخر لما لذلك من 
أثر بالغ في تجنيب مخاطر الوفاة الناجمة 
التوافقية  وغير  المتعجلة   القرارات  عن 
والوادات  )الحمول(  للحمل  بالنسبة 
وانعكاساته  والمتكررة  المتقاربة 
السلبية أو اإيجابية  على تحقيق الصحة 

والرفاة والسعادة لأسرة كاملًة.

مكانة  بتعزيز  المتعلقة  القوانين 
المرأة وحقوقها بما في ذلك الحقوق 

الصحية المتكاملة :

اهتماما  تولي  الدولة  أن  فيه  مما ا شك 
بتعزيز  المرتبطة  بالحقوق  كبيرً 
وحقوقها  المجتمع  في  المرأة  مكانة 
المرتبطة بالحماية الصحية المتكاملة 
متضمنة الصحة اإنجابية للفئة العمرية 
ما بين 15 -49، وحقها في الحصول على 
جوانب  في  وخاصة  والتعليم  المعلومات 
السلوك اإنجابي السليم وتفادي مخاطر 
الحمل  مراحل  أثناء  والطفل  لأم  الوفاة 

والوادة وما بعدها. 

البرلمان  إلى   2014 العام  في  قدم  وقد 
اأمومة  لحماية  قانون  مسودة  للنقاش 
والطفولة والرعاية الصحية لأم والطفل 
مراحل  أثناء  الوفاة  مخاطر  من  والحماية 
لم  ولكن  بعدها  وما  والوادة  الحمل 
ومن  شيء،  أي  النقاش  هذا  عن  يتمخض 

المدنية  الخدمة  قانون  فإن  آخر  جانب 
عدد  النساء  أعطي   1991 لعام   20 رقم 
بإجازات  يتعلق  فيما  وخاصة  الفوائد  من 
وبالنسبة  بعدها.  وما  والوادة  الحمل 
 1994 لعام   13 رقم  العقوبات  لقانون 
عقوبة  الغاء  على  منه   44 المادة  أكدت 

اإعدام للمرأة الحامل. 

الحالية  المتغيرات  إطار  في  فإنه  لذا 
والظروف التي تمر بها الباد تحت العدوان 
التي  القوانين  تعزيز  الضرورة  من  أصبح 
وتحمي  المجتمع  في  المرأة  مكانة  تعزز 
الرعاية  في  النساء  حقوق  أو  حقوقها 
اإنجابية  والصحة  المتكاملة  الصحية 
بالسلوك  والتوعية  اإنجابية  والحقوق 
المعلومات  وتوفير  السليم  اإنجابي 
وبما  الجوانب  بهذه  المرتبط  والتعليم 
كل  في  والطفل  اأم  حماية  يخدم 

المراحل التي تستلزمها الحماية لهما. 

العام  في  السياسية  اأزمة  بداية  ومع 
تأثرت  التاريخ  وحتى  بعدها  وما   2011
بتطوير  المتعلقة  واأنشطة  اأعمال 
السنوات  في  وخاصة  وتمكينها  المرأة 
البلد،  على  العدوان  وطأة  تحت  اأخيرة 
المشهد  في  حضورها  تفقد  لم  ولكن 
فقد  وااجتماعي،  والتنموي  السياسي  
في  رفيعة  مناصب  تشغل  أن  استطاعت 

وزير  ونائبة  كوزيرة  حاليا  الدولة 
ومدير عام في قطاعات مختلفة  ووكيل 
وغير  الرسمية  الحكومية  الجهات  من 
وتكوينات  تنظيمية  وجهات  الرسمية 
بالمرأة  مرتبطة  منها  عدة  مجتمعية 

وأخرى بجوانب اقتصادية واجتماعية. 

أبرز  في  تطور  من  استعراضه  سبق  ما  إن 
القطاعات المختلفة ذات العاقة المباشرة 
للسكان  الدولي  المؤتمر  أهداف  بتنفيذ 
المستدامة  التنمية  وأهداف  والتنمية 
التعامل  في  الدولة  جدية  يؤكد 
بإيجابية مع تلك القضايا. إا أن اأوضاع 
الحالية المترتبة على العدوان وآثاره على 
تلك القطاعات قد أدت إلى حدوث تراجٍع 
التي  المؤشرات  جميع  في  كبير  وتدهوٍر 
وهذا  ملحوظً.  تقدمً  شهدت  قد  كانت 
والجهات  الحكومة  على  العبء  يضاعف 
ذات العاقة الحكومية وغير الحكومية 
والمنظمات  المدني  المجتمع  ومنظمات 
التدهور  هذا  من  الحد  أجل  من  الدولية 
الديموغرافية  المؤشرات  مختلف  في 
وااجتماعية  والتعليمية  والصحية 
في  العالم  دول  بركب  للحاق  والتنموية 
تلك  تنفيذ  في  المرجو  التقدم  تحقيق 

اأهداف.
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  �جـــزء �لثالث: �ل�شـــباب وكـبار �ل�شــــن
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الهامة  السكانية  الفئات  إلى فئتين من  الجزء  نتطرق في هذا 
والتي إهتم بهما برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 
وُأعتبرا من القضايا التي ُأعطي لها أولوية كبيرة في العديد من 
البلدان المتقدمة والنامية عل حد سواء. حيث نتعرف فيه على 
معارف الشباب بالقضايا السكانية وأهداف التنمية المستدامة 
والتشريعية  والخدماتية  المعلوماتية  البيئة  إلى  نتطرق  كما 
لكبار السن من خال دراستين قامت بتنفيذها اأمانة العامة 
للمجلس الوطني للسكان خال العام الحالي بدعم من صندوق 

اأمم المتحدة للسكان.

1-معارف الشباب بالقضايا السكانية واهداف 
التنمية المستدامة :

الشباب في اللغة تعني الفتاء والحداثة. وقد حددت هذه الفترة 
ما بين سن 15 -25  ) وفقً لتعريف اأمم المتحدة (  وهناك من 

يحددها ما بين 13 -30 عاما. 

وتمثل فئة الشباب أهم الموارد البشرية ورأسمال كل المجتمعات 
التي تريد تحقيق نهضتها وتنميتها وخاصة لدي البلدان النامية 
وااقل نموً حيث حجم فئة الشباب فيها أكبر من تلك التي 
في  اأساسية  الركيزة  الشباب  ويعتبر  المتقدمة.  البلدان  في 
على  القادرة  والقوة  التغير  أساس  وهم  مجتمع  أي  وتقدم  بناء 

احداثه . 

�جزء �لثالث: �ل�شباب وكبار �ل�شن

شكل رقم )6( التوزيع النسبي لمعرفة الشباب بأهداف التنمية المستدامة
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وفئة الشباب هي اأكثر تقبا للتغيير واأكثر استعدادً لتقبل 
كل جديد والتعامل والتكييف بسهولة معه واابداع فيه، وهو 
في  والتطوير  التغيير  إحداث  في  وهام  حيوي  دورهم  يجعل  ما 

مجتمعاتهم في كافة المجاات التنموية.

حالة  من  المجتمع  ينقل  وتطوير  وتغيير  تحول  هي  والتنمية 
السكون )STATIC( إلى المتحرك )DYNAMIC( وفقً احتياج 
السكان. وهي ليست عملية اقتصادية بحته، وإنما هي عملية 

إنسانية غايتها تنمية اانسان ماديً ومعنويً. 

 وشبابنا الحاضر أصبح متأثرً بالمتغيرات العالمية والمتسارعة 
وما يحدث من تحوات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية 
والتي  والدولية  واإقليمية  الوطنية  المستويات  على  وبيئية 

تعرف بالعولمة . 

وقد أدي هذا التحول إلى تغيير في سلوك الشباب ونمط حياتهم 
العامة والخاصة وفي تعاملهم اليومي مع بعضهم البعض ومع أسرهم 
بل  السياسية  واأحزاب  المختلفة  الدولة  ومؤسسات  والمجتمع 
وصل التأثير لدي بعض الشباب على الجانب القيمي واأخاقي. 

ومشاركة الشباب في التنمية تعتبر قيمة اجتماعية وشراكة 
وقيمته  بأهميته  وشعوره  ذاته  للفرد  خالها  من  تحقق  مهمة  
وفي  حوله  من  التي  والتحديات  المشاكل  بحجم  واستشعاره 

مجتمعه.

إن  آليات إشراك الشباب في البلدان النامية ومنها بادنا قاصرة 
ومما  التنمية،  في  الفاعلة  المشاركة  من  الشباب  تمكين  في 
تزال  وا  بادنا،  بها  تمر  التي  والحرب  اأزمات  الفهم  هذا  عزز 
الحاجة ملحة إلى التعرف على معارف الشباب بالنسبة للقضايا 
في  لمشاركتهم  المستقبلية  تطلعاتهم  وكذا  تهمهم  التي 

التنمية .

ولعل شباب اليوم عانى وا يزال من صعوبات غير عادية، ويواجه 
تحديات كبيرة ومعقدة منذ انداع الحرب على بادنا في ربيع 
للمجتمع  الحياة  مناحي  كافة  على  ذلك  وتأثير   2015 عام 
واأسر والشباب الذي يمثل الشريحة اأكبر في تعداده وهمومه 
وتطلعاته واسهاماته في العمل التنموي المستقبلي بما في ذلك 

العمل المرتبط بالسكان والتنمية المستدامة.

ومن أجل الوصول الى حقائق ومؤشرات فيما يدور في بال الشباب 
في  بما  المستدامة  والتنمية  بالسكان  المرتبطة  القضايا  نحو 
ذلك أهداف التنمية المستدامة، قامت اأمانة العامة للمجلس 
المحافظات  بعض  في  ميدانية  دراسة  بإجراء  للسكان  الوطني 

للتعرف على آراء الشباب ووجهة نظرهم في هذه القضايا. 

ونستخلص هنا أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي 
لتطوير  المستقبل  في  اتخاذها  يجب  لخطوات  بداية  نعتبرها 
عمليات  في  وإشراكهم  الشباب  مع  الشراكة  وتفعيل  وتعزيز 
والتخطيط  واإعداد  تهمهم  التي  والمشاكل  التحديات  تحديد 
خاص  بشكل  لهم  بالنفع  تعود  تنموية  لمشاريع  والتنفيذ 

والمجتمع عامة. 
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 أهم نتائج الدراسة:

في 	  الباد  في  سكانية  مشكلة  بوجود  الشباب  أدراك 
والصحة  التعليم  قضايا  وتأتي  المتزايد،  ونموه  حجمه 
والبطالة في المرتبة اأعلى من بين المشاكل التي يواجها 

المجتمع بحسب وجهة نظرهم لها .  

أفاد القلة من الشباب بسماعهم بالمجلس الوطني للسكان 	 
بالقضايا  يهتم  المجلس  بان  يشعر  منهم  الغالبية  ولكن 
السكانية ويؤكدون سماعهم بالسياسة الوطنية للسكان 
معرفة  من  لديهم  ما  خال  من  ااسرة  تنظيم  تعني  والتي 

نحوها. 

اما بالنسبة أهداف التنمية المستدامة فغالبيتهم لم يسمع 	 
بها، وا مجااتها ولكن  الفقر ومن ثم ااقتصاد قد تعني 

ذلك .

بالنسبة للتعليم فإن الشباب يري أن مستوي التعليم ضعيف 	 
وأن الشباب المتعلم أكثر حظً من غيره ، وبسبب الظروف 
عن  انقطع  الشباب   من  كبيرة  اعداد  فهناك  الباد  في 

التعليم  لظروف عائلية ومادية لأسرة . 

عن 	  راضين  غير  الشباب  نصف  فإن  الشباب:  لعمل  بالنسبة 
الشباب  ابدي اكثر من 50 % من  طبيعة عملهم، في حين 

شكل رقم )7( مصدر معرفة الشباب بالصحة اإنجابية
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شكل رقم )8( التوزيع النسبي لمستوى  معرفة الشباب بمواضيع الصحة  اإنجابية 

شكل رقم )9( التوزيع النسبي لرؤية الشباب لحجم اأسرة اامثل من  وجهة نظرهم
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موافقتهم على عمل المرأة خارج البيت  ما عدا القلة منهم 
الحاجة  وأن  المنزل.  مكانها  أن  ويري  ذلك  يعارض  الذي 

والفقر هما السبب الرئيس لدفع اأطفال الى العمل . 

تعد البطالة أكثر المشاكل التي يعاني منها الشباب، وأن 	 
توفير فرص عمل تعتبر من الحلول للمشاكل التي يواجهها 
الشباب بحسب وجهة نظرهم، ولذا فإن الحصول على فرص 
عمل وكذا الحصول على مؤهل علمي تعتبر من أهم أولويات 

الشباب في الحاضر والمستقبل.

الشباب 	  من  أن%83  اتضح  والزواج:  للعزوبية  بالنسبة 
المشمولين في عينة الدراسة عزاب ، وأن معظمهم غير راغب 
في اإقدام على الحياة الزوجية في الوقت الراهن أسباب 

تتعلق بالعادات والتقاليد والوضع ااقتصادي لأسرة

فيما يتعلق بالصحة اإنجابية : أفاد معظم الشباب بسماعهم 	 
عن الصحة اإنجابية وعبر وسائل ااعام ومواقع التواصل 
ااجتماعي، وأفاد 55 % منهم بانها تعني لهم تنظيم ااسرة 
ورعاية الحمل والوادة، وأن تنظيم اأسرة تعني لهم تنظيم 
الوادة، وأقر معظم الشباب بموافقتهم على استعمال اأزواج 
لوسائل تنظيم ااسرة بينما يري البعض معارضته استعمال 
وسائل تنظيم ااسرة  كونه مخالف للدين من وجهة نظرهم. 

يقـــارب 	  ما  أفــــــــاد  جنسيً:  المنقــولة  لأمــــراض   بالنسبة 
من 91 % من الشباب سماعهم  عن اأمراض التي تنتقل عن 
طريق ااتصال الجنسي، وكان مصدر معرفتهم بها عن طريق 
المرض  هو  اايدز  وأن  التلفاز،  ويليه  ااجتماعي  التواصل 

الذي ينتقل عبر ااتصال الجنسي بحسب رأي 90 % منهم.

بالنسبة لحجم ااسرة: رأي غالبية الشباب أن الحجم اأمثل 	 
لأسرة يتكون من أب، وأم، وأربعة أطفال.

من 	  فيتضح  والخارجية:  الداخلية  بالهجرة  يتعلق  فيما  أما 
خال  أسرهم  مع  ينتقلوا  لم  الشباب  من   %  81 أن  النتائج 
انتقلوا  الذين  الشباب  ومعظم  اأخيرة،  السنوات  الخمس 
كانت من مدينة إلى مدينة وكان الدافع الرئيس لهجرتهم 
هو الحرب، ولكن 65 % من الشباب يؤيدون الهجرة من الريف 
الشباب يرغب  أن حوالي ثلثي  الحضر)المدينة(، كما  إلى 

بالهجرة الخارجية بدافع العمل.     

ااستنتاجات: 

التعليم والتأهيل يعتبران عامان أساسيان في تنمية وتوسيع 	 
وتأثيرهم  تأثرهم  وزيادة  سلوكهم  وتغيير  الشباب  معارف 

باأخرين . 

جوانبها 	  في  الشباب  وأعمال  أداء  تقييم  إلى  دومً  الحاجة 
من  والعبر  الدروس  استخاص  بهدف  والسلبية  اإيجابية 
والهموم  بالقضايا  والمعرفية  العلمية  وقدراتهم  مخرجاتهم 
وبمشاركة  إليه مستقبًا  يتطلعون  وما  تهمهم حاضرً  التي 

فاعلة من قبلهم

سعي الشباب المتواصل  إلى الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي 	 
بدوافع اقتصادية وأسرية. 
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والقطاع 	  المختلفة  ومؤسساتها  الدولة  دور  في  واضح  قصور 
يرغبون  التي  العمل  لفرص  الشباب  حاجة  فهم  في  الخاص 

الحصول عليها أو يتطلعون إليها.

التوصيات :

الحث على ااهتمام بالشباب وقضاياه وهمومه وتطلعاته على 	 
كافة المستويات ) مركزيً وعلى مستوي المحافظات ( وفي 

كل المجاات دون استثناء.

والمدرسة 	  اأسرة  قبل  )من  وإرشاده  الشباب  وتنشئة  رعاية 
والمجتمع(على سماحة اإسام ووسطيته بما يحقق تجنيبه 
اأسرة  مع  وتفاعاته  سلوكه  في  واانحراف  التطرف 

والمجتمع بما يتوافق مع قيم الدين السمحة.

الشباب بأهمية دوره ومشاركته في 	  أوساط  الوعي بين  رفع 
وااعمال  المبادرات  الى  به  والدفع  والمجتمع  الوطن  بناء 
الجماعية والتطوعية وخاصة تلك المرتبطة بالمكونات 
إيجاد  على  .العمل  والتربوية  وااجتماعية  ااقتصادية 

فرص عمل للشباب في مختلف المجاات التي يطمح إليها. 

الوطني 	  المستوي  على  ميدانية  مستقبلية  دراسات  تنفيذ 
الشباب  بقضايا  الشباب  معارف  على  أفضل  بشكل  للتعرف 
السكانية  القضايا  ذلك  في  بما  يواجها  التي  والتحديات 

وعاقتها بالتنمية المستدامة.

2- كبار السن:  ) وضع ( البيئة المعلوماتية 
في  والخدماتية  والتشريعية  والمؤسساتية 

الباد: 

كبار السن أو كبير السن أو الكهل يعني لغويً اإنسان الكبير 
أو المسن وترتبط هذه الكلمة بعلم ااجتماع بسن معين  وهو 

سن الستين عامً فالمسن هو من تجاوز عمره ستين عاما .

الرسمي  العمر  تجاوزوا  الذين  اأفراد  بأنهم  السن  كبار  وُعرف 
لإحالة إلى المعاش أو وصلوا سن التقاعد، والمسن هو أيضً  من 
دخل طور الكبر أو أنه  الشخص الذي ا يقدر على رعاية نفسه 
وخدماتها بسبب التقدم في السن وليس بسبب اإعاقة او مرض 

معين .
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دورة  من  جزء  هي  والتي  بالشيخوخة  السن  في  التقدم  ويعرف 
مرحلة  فهي  منها.  مفر  ا  التي  مراحلها  من  ومرحلة  الحياة 
جسدية، ونفسية، واجتماعية تمثل المرحلة النهائية من العمر 
الصعب  ومن   ، للجميع  الوقت  نفس  في  تبدأ  ا  التي  اافتراضي 
أكثر.  أو  الستين  سن  في  تبدأ  الغالب  في  ولكنها  تحديدها، 
ووفقً لمنظمة الصحة العالمية فان تشيخ سكان العالم مرجعه 
في  المأمولة  والزيادة  الخصوبة  معدات  في  المستمر  التراجع 
ديناميكية  في  تغييرا  يحدث  بدوره  والذي  ااعمار  متوسط 
السكان ويؤدي إلى زيادة في عدد ونسب اأشخاص الذين تتجاوز 
إلى  الوصول  ذلك  على  يترتب  ومما  فوق  وما   60 الـ  أعمارهم 
مرحلة سيفوق فيها عدد كبار السن عن عدد الشباب وأول مرة 

في التاريخ في بعض دول العالم.

سكانها  بين  السن  كبار  اعداد  في  نموً  العالم  بلدان  وتشهد 
التحوات  أبرز  من  الظاهرة  هذه  تكون  أن  ويتوقع  ونسبتهم. 
المجتمع  قطاعات  كافة   على  ستؤثر  حيث  الحالي  القرن  في 
لعام 2019  العالمي  السكان  توقعات  تقرير  وبحسب  والتنمية. 
فانه يتوقع أن يصل عدد المسنين ) كبار السن (  في عمر 60 
وما فوق في العام 2030 إلى مليار ونصف، وأن يكون عددهم في 
العام 2050 بليوني نسمة، حيث يبلغ تعدادهم حاليً اكثر من 

700 مليون نسمة.

ااهتمام الدولي بكبار السن :

بدأ ااهتمام الدولي بالمسنين في مطلع ثمانينات القرن الماضي 
بتبني خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة والتي اعتمدت في 

العام  وفي   .1982 عام  في  للشيخوخة  العالمية  الجمعية  إطار 
المجتمع  تفهم  خال  من  القضية  بهذه  ااهتمام  إزداد   1991
من  السن  كبار  لرفاه  الازمة  اأساسية  لاحتياجات  الدولي 
السن،  لكبار   1991 لعام  المتحدة  اأمم  مبادئ  اعتماد  خال 
السياسي  واإعان  للشيخوخة  العالمية  اأهداف  إلى  باإضافة 
العام 1992.  في  اعتمدت  التي  تلك  أيضً  للشيخوخة  العالمي 
الشيخوخة  السياسي حول  العام 2002 ُجدد هذه اإعان  وفي 
في خطة مدريد الدولية واللذان اعتمدا في الجمعية العالمية 
الثانية لكبار السن وأيدتها الجمعية العامة لأمم المتحدة في 

قرارها  رقم ) 167/57 (.

وضع المسنون )كبار السن( في بادنا: 

يأتي اهتمام بادنا بكبار السن في إطار ااهتمام العالمي بهذه 
الفئة لما تعانيه هذه الشريحة من السكان في بعض المجتمعات 
المسنين  من  البعض  وتعرض  وتحديات  صعوبات  من  )عالميً(  

للمعامات السيئة واإهمال والتهميش . 

فالمجتمع اليمني بطبيعته ودود وحنون ومحب ومتعاطف ومحتفظ 
اتزال  حيث  واأسري  ااجتماعي  والتكاتف  والعادات  بالقيم 
وفعاًا  قويً  حاضنً  تشكل  أبنائها  وتاحم  بتماسكها  اأسرة 
ااحترام  من  الكثير  على  المسن  فيها  ويحصل  السن  لكبار 
والدعم  والعناية  الرعاية  كل  له  ويقدم  والتقدير  واإجال 
ومسكن  ومشرب  مأكل  من  الحياتية  متطلباته  كافة  وتلبية 

وعناية صحية ونفسية.
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اأسرة  نطاق  في  الوالدين  تجاه  التقصير  او  اإهمال  ويعتبر 
الدين  وقيم  والتقاليد  للعادات  ومخالفً  كبيرً  عيبً  والمجتمع 
اإسامي الحنيف. ونجد أفراد اأسر يتسابقون إلى إرضاء الوالدين 

حيث اقترنت هذه الخاصية برضاء اه .

الثورة  بعد  مبكرة  توجهات  لبادنا  كان  الرسمي  الجانب  وفي 
نحو ااهتمام بكبار السن حيث انعكس هذا التوجه في دستور 
الباد والقوانين ذات الصلة  والسياسات والبرامج التنموية  التي 
تبنتها الدولة ، وزاد هذا ااهتمام تماشيً مع التوجهات العالمية 
والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  مخرجات  في  توطدت  والتي 
السن  كبار  موضوع  وأصبح   .1994 عام  القاهرة  في  المنعقد 
أحد  تمثل  باحتياجاتهم  واإيفاء  ورعايتهم  سكانية،  قضية 
المحاور الهامة في اهداف  ومضامين السياسة الوطنية للسكان 
2001- 2025 م وبرنامج عملها. وقد نص الهدف الثاني عشر منها 
انه )ينبغي العمل على تطوير الدعم لكبار السن وتعزيز نوعية 
حياتهم وتمكينهم من العمل والعيش بصورة ائقة وعادلة وأن 

تقدم لهم الرعاية الصحية (.

للسكان  تعداد  أول  فمنذ  والمعلومات  البيانات  جانب  في  أما 
والمساكن كان يتم توزيع السكان حسب الفئات العمرية إما 
العريضة العمرية  الفئات  أو حسب  أو خماسية السنوات   أحادية 

 )مثال ذلك: أطفال اقل من 15 سنة، وفي سن العمل 15 -64سنة 
التطور  للباحثين تتبع  السن 65 سنة واكثر، مما يتيح  وكبار 

العددي والنسبي لكبار السن خال خمسة عقود. 

المسح  نتائج  في  المسنين  الحديثة عن  البيانات  أحدث  وجاءت 

بيانات  تضمنت  2013 حيث  لعام  اليمني  الصحي  الديموغرافي 
حول حالة المسنين من حيث انتشار اأمراض المزمنة واإعاقة 
وأنواعها ومسبباتها باإضافة إلى الممارسات الضارة لكبار السن 

مثل التدخين، ومضغ القات، وتعاطي الشمة.

وخاصًة  عالميً  المسنين  بقضية  المتزايد  ااهتمام  تنامي  ومع 
للوضع  مشابهة  أزمات وظروف صعبة  من  تعاني  التي  البلدان  في 
في بادنا وامتدادا للجهود السابقة التي توليها الدولة بالنسبة 
لكبار السن ورعايتهم وااهتمام بمتطلباتهم الحياتية والصحية 
والرعاية النفسية ، فقد  قامت اأمانة العامة للمجلس الوطني 
للسكان هذا العام بإجراء دراسة ميدانية في بعض المحافظات 
التي تحتضن مراكز إيواء ورعاية  المسنين للتعرف على البيئة 
المعلوماتية والمؤسساتية والتشريعية والخدماتية لكبار السن.

ونستخلص فيما يأتي أهم النتائج لهذه الدراسة:

هي: . 1 محافظات  أربع  في  السن  لكبار  ودار  40 جهة  وجود 
منها الحديدة،   – حضرموت   - عدن   – العاصمة   أمانة 

26 % في اأمانة و19 % في حضرموت، وأن ثلثي هذه الجهات 
حكومية ونسبة 31 % هي جهات غير حكومية.

والسياسات . 2 والتخطيط  والدراسات  المعلومات  في  ضعف 
المرتبطة بالمسنين واحتياجاتهم والرعاية الازمة لهم.

للمسنين . 3 الخدمات  التي تقدم  الجهات  أداء هذه  ضعف في 
بسبب عدم وجود ميزانيات أو مخصصات مالية  ونقص في 
الكوادر المؤهلة والتجهيزات الازمة لرعاية كبار السن.
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التغيير في . 4 مع  السن  يواجها كبار  التي  التحديات  تنامي 
والذي  الحاضر  وقتنا  في  اأسرية  والعاقة  التركيب 

سيكون له اأثر على المسنين في المستقبل المنظور.

الموجهة . 5 والبرامج  السياسات  جوانب  في  ملحوظ  تراجع 
المؤسسية  الجوانب  الى  باإضافة  السن  كبار  تجاه 

والتشريعية .

في . 6 وأدوارهم  السن  كبار  فئة  بأهمية  الوعي  ضعف 
التنمية ونقل خبراتهم إلى اأجيال الناشئة والتعرف على 

مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل على معالجتها.

التوصيات : 

وحل  السن  كبار  تجاه  العمل  وتعزيز  تطوير  أجل  من 
وااحتياجات  المتطلبات  وتوفير  تواجههم  التي  الصعوبات 

الازمة لرعايتهم اقترحت الدراسة التوصيات التالية:

والدراسات . 1 المعلوماتي  الجانب  تطوير 
والتخطيط والسياسات المتعلقة بكبار السن .

والتشريعية . 2 المؤسسية  الجوانب  مراجعة 
والخدمية تجاه المسنين والعمل على تطويرها 
لتوفير  المائمة  الظروف  تهيئة  يحقق  بما 
الازمة  اإمكانات  وتوفير  والدعم  الرعاية 
. المجاات  مختلف  في  السن  كبار  لخدمة 

القيادية . 3 المستويات  مختلف  على  الوعي  رفع 
فئة  حول  واإدارية  والفنية  والسياسية 
ومتطلباتهم. وحاجاتهم  الســــــــن  كـــــبار 

بين . 4 والتعاون  الشراكة  وتعزيز  وتوسيع  إيجاد 
الجهات المحلية والدولية فيما  يتعلق بالقضايا 
المرتبطة بكبار السن والرعاية وااهتمـــام بهم 
وااستفادة من تجارب ااخرين في هذه الجوانب . 
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  �جـــزء �لر�بع : �لتوجهات �م�شتقبلية
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�جزء �لر�بع: �لتوجهات �م�شتقبلية 
مما اشك فيه ان المشكلة السكانية والزيادة المضطردة في حجم السكان وبمعدل نمو مرتفع والذي 
يعد من اعلى المعدات في العالم يؤثر على التنمية ويزيد من الضغوط على الموارد الشحيحة بل يمكن 
الحرب  الباد منذ خمس سنوات مضت تحت وطأة  بها  تمر  التي  الظروف  المعدومة حاليً في ظل  القول 
التي تعتبر الوضع في  المنظمات الدولية  والعدوان. لقد أصبحت حياة السكان في أسوء حال بشهادات 

الباد كارثي بما تعنية الكلمة.

كل هذا دفع الدولة إعطاء القضية السكانية اهتمامً كبيرً وعلى أعلى المستويات، حيث أكد دولة 
الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان خال ااحتفال  الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس 
الدولي  المؤتمر  ومقررات  أهداف  بتنفيذ  إلتزام بادنا  إستمرار  العام على  لهذا  للسكان  العالمي  باليوم 
نوفمبر  نيروبي خال  في  العالم  دول  قادة  انعقاده، حيث سيجتمع  من  عامً   25 بعد  والتنمية  للسكان 
ااهتمام  هذا  تجلي  كما  بتنفيذها.  االتزام  وتجديد  اأهداف  تلك  تنفيذ  مستوى  لمراجعة  القادم 
الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  ضمن  الهامة  المكونات  كإحدى  ومؤشراتها  السكانية  القضية  بإدراج 

اليمنية الحديثة حتى عام 2030 التي أقرت مطلع العام الحالي وتسعى الدولة إلى تنفيذ أهدافها. 

وقد افرد للجانب السكاني حيزً بارزا ً في محور البناء ااجتماعي تحت عنوان السياسة السكانية وحدد 
له خمسة اهداف استراتيجية منها  :

تطوير منظومة السياسات السكانية الازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين النمو السكاني . 1
والموارد المتاحة.

ااهتمــــام بالنشء والشباب وتوفير مقومات تنمية الشباب واستثمار طــاقاتهم وقـــدراتهم اابتكارية . 2
واابداعية .

تطوير استراتيجية وطنية إعادة التوزيع السكاني تدعم إيجاد تنمية متوازنة ومستدامة تستثمر . 3
موارد اأرض وطاقات اانسان بكفاءة عالية. 
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وادماج  تطوير  في  تمثلت  تنفيذية  مبادرات  وكذا  تنفيذها  لقياس  مؤشرات  اأهداف  لهذه  وضع  كما 
السياسات السكانية ذات اأولوية . وتنفيذ برامج توعوية وبحوث سكانية . أما مؤشرات التحقق فقد 
تركزت على عدد السياسات التم سيتم ادماجها، وعدد البرامج التوعوية التي ستنفذ سنويً باإضافة 

الى عدد البحوث السكانية .

والتحديات  القضايا  لمعالجة  المستقبلية  التوجهات  تتمحور  وتوجهاتها  الرؤية  هذه  على  وارتكازً 
السكانية الحاضرة والمستقبلية 

ولعل هذا التوجه الجديد للدولة يعزز من جهود المجلس الوطني للسكان الذي يسعى بالتعاون والتنسيق 
مع الشركاء في العمل السكاني الى تبني خطوات هامة لتطوير العمل السكاني بما يتوافق مع مقتضيات 
المتغيرات  أيضا  ااعتبار  في  ااخذ  مع  عليه  التي طرأت  والمتغيرات  الباد  في  للسكان  الراهن  الوضع 
الدولية والتوجهات نحو استكمال تنفيذ أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، واأهداف 

المكملة لها المعروفة بأهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 . 

التوجهات العالمية :
السكان  بقضايا  يتعلق  فيما  المتحدة  لأمم  التابعة  المنظمات  بها  تقوم  التي  المتابعات  إلى  بالنظر 
والتنمية والتي انعكست في نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 وما تبع ذلك من برامج 
عمل وأهداف تسريعية لتحقيق أهداف السكان والتنمية ومن أبرزها المتعلق بالصحة اإنجابية وتنظيم 
ااسرة وصحة اام والطفل والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والعنف ضد النساء والفتيات ، نجد أن 
هذه المنظمات قد نشطت وبشكل مكثف من أجل تقييم الوضع الراهن لما انجز ومالم ينجز من تقدم 
في تحقيق اهداف السكان والتنمية المستدامة لتقديم نتائج التقييم اجتماع الجمعية العامة لأمم 
المتحدة خال سبتمبر 2019م بمقر اأمم المتحدة في نيويورك. وقد اقترح خبراء التقييم ضرورة اتخاذ 
20 تدخًا عاجًا لغرض التعجيل في تحقيق اأهداف التي لم يكتمل تحقيقها خال الفترة المتبقية 
حتي عام 2030. وبعد أن تقر هذه اإجراءات في اجتماع الجمعية العامة لأمم المتحدة ستنقل الى قمة 

نيروبي الخاص بالسكان والتنمية 25 عام.
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وتؤكد منظمات اأمم المتحدة وشركائها أن رؤية مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 
وأهدافه اتزال قائمة، وتنعكس في طموحات البشرية المتمثل في خطة 2030 للتنمية المستدامة 

وأهدافها الـ 17. وأنه اتزال هناك بعض التحديات القديمة لم تحل وتحديات جديدة قد برزت.

ولذا فإن هذه المنظمات وعلى رأسها صندوق اأمم المتحدة للسكان تنادي وتحث وتسعي إلى أن تقر قمة 
نيروبي ، من ضمن القضايا اأخرى ذات العاقة بالسكان والتنمية ،  ثاث مؤشرات هامة مرتبطة بتنظيم 
ااسرة ووفيات اأمهات والعنف ضد النساء والفتيات وتأمل بان تتحقق بنهاية عام 2030 . وهذه المؤشرات 

هي  الوصول إلى :

• مــــؤشر )صفــر(  في تخفيض  الحاجة غير الملباه لوسائل تنظيم اأسرة.	

• مؤشر )صفر( بالنسبة لوفيات اأمهات. أي أن يصل تخفيض وفيات اأمهات إلى الصفر.	

• مؤشر )صفر( بالنسبة  للعنف والممارسات الضارة ضد المرأة والفتيات، أي أن ينتهي العنف والممارسات 	
الضارة ضد المرأة والفتيات كليً.

أمن  في  تعيش  التي  الدول  بعض  قبل  من  التوجهات  هذه  تحقيق  إمكانية  إلى  المنظمات  هذه  وترجح 
واستقرار سياسي واقتصادي. أما البلدان التي تعاني من أزمات متعددة ومنها الحرب كما هو الحال في بادنا 
فقد يكون الوصول الى تحقيق هذه اأهداف أو التوجهات من الصعوبة بمكان، حتي وإن كانت الباد 
في ظروف عادية، ولكن ابد من السعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه في حالة تحسن الظروف في الباد. 

وفي هذا السياق نقترح عدد من التوجهات المستقبلية على المستوي الوطني ومن أهمها ما  يلي:



20
19

ن 
يم

 ال
ان

ك
 س

لة
حا

51

التوجهات المستقبلية على المستوي الوطني:
في . 1 الراهنة  المحلية  المتغيرات  استيعاب  بغرض  وتحديثها  للسكان  الوطنية  السياسة  مراجعة 

السكان  حياة  على  أثرت  والتي  والعدوان  الحرب  عن  الناجمة  والتحديات  السكانية  القضايا 
وعيشهم وتواجدهم )حراكهم( باإضافة الى المتغيرات والتوجهات الدولية المتعلقة بالسكان 
والتنمية والتي سيتم مناقشتها وإقرارها في قمة نيروبي للسكان والتنمية )ICPD+ 25( المزمع 

انعقادها في كينيا في نوفمبر القادم من هذا العام 2019م.
تفعيل وتعزيز الدور التنسيقي لأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مع الجهات ذات العاقة . 2

بالعمل السكاني وتحديث آلية التنسيق والتعاون والشراكة مع هذه الجهات بغية تطوير العمل 
السكاني.

التنسيق والتعاون وتوسيع الشراكة مع الجهات ذات العاقة وحث المنظمات الدولية على العمل . 3
أهداف  إطار  في  المشترك  ااهتمام  ذات  والتنموية  السكانية  القضايا  معالجة  في  المشترك 

المؤتمر الدولي للسكــــــان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.
تحديث ااستراتيجية الوطنية لإعام وااتصال السكاني وإعداد برنامج عمل شامل لرفع الوعي . 4

بالقضايا السكانية بجوانبها وأبعادها المختلفة.
ذات . 5 والقضـــايا  السكانية  الفئات  لمختلف  المختلفة  التشخيصية  السكانية  الدراسات  اجراء 

العــــــاقة بالسكـــــان والتنمية.
رفع القدرات المؤسسية والفنية لأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وتأهيل الكوادر العاملة . 6

في الجهات ذات العاقة بالعمل السكاني.
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1- ااسقاطات السكانية لعام 2005 – المجلس الوطني للسكان + الجهاز المركزي لإحصاء.

2- تعداد 1994 – الجهاز المركزي لإحصاء

3- تعداد 2004م – الجهاز المركزي لإحصاء.

4- مشروع المسار السريع للتعليم اأساسي - وزارة التربية والتعليم.

5- ااستراتيجية الوطنية للتعليم اأساسي - وزارة التربية والتعليم.

6- كتاب أربعة أعوام من العدوان - وزارة التربية والتعليم.

7- اليونيسيف – تقرير لأوضاع اإنسانية في اليمن - يونيو 2019.

8- تقرير وضع التعليم في الدول العربية لعام 2007 – منظمة اليونسكو.

9- تقرير لأوضاع اإنسانية في اليمن - يونيو لعام 2019 – منظمة اليونيسيف.

10- المسح الديموغرافي والصحي لعام 2013 – وزارة الصحة العامة والسكان.

11- بيان عن الوضع اإنساني في اليمن - أغسطس/2019م – المدير التنفيذي صندوق اأمم المتحدة للسكان .

12- تقرير المشروع الطارئ للصحة والتغذية – 2018م - منظمة الصحة العالمية .

13- خطة ااستجابة الطارئة للعام 2019 - صندوق اأمم المتحدة للسكان – صنعاء.

14- كتاب النوع ااجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي  2010م – إبتسام الكتبي – منظمة المرأة العربية. 

15- مقال حول مفهوم الجندر: بين حقوق المرأة ومسخ الهوية - خالد سليمان.

16- الجندر: المفهوم والحقيقة والغاية - حسن حسن الوالي.

17- المرأة بين الجندر والتمكين - رأفت صاح الدين.

18- مصفوفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة - عام 2019 - المجلس الوطني للسكان.

  19-What do we mean by “sex“ and “gender“ www.who.int/gender/what is gender/eng/www.Lahaonline.com ,
www. Said.net /female/0165/htm

أهــم المراجـــع



53حالة سكان اليمن 2019

ه ،،،
د الل

م
ح

م ب
ت



54حالة سكان اليمنحالة سكان اليمن 2019



55حالة سكان اليمن 2019



www.npc-ts.org

طبعة 2019


